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RETRIBUCIONS 2020

Es manté la pèrdua de poder adquisitiu!

El passat 21 de gener, es va aprovar un Decret llei a Madrid, amb efectes retroactius des de l’1 de gener, que donava llum verda a l’increment retributiu fix del 2% del
sou del funcionariat previst per un acord signat a Madrid
el 2018 i que és vigent fins el 2020. Aquest acord preveia
també un increment variable de l’1%, que s’implementaria
a partir del juliol i que no veurem reflectit a les nostres
nòmines.

USTEC·STEs considera inadmissible que el nostre sou
estigui vinculat al creixement econòmic, amb la qual
cosa es perpetuen les polítiques econòmiques austericides i neoliberals que impedeixen dur a terme polítiques
fiscals expansives quan es fa necessari.

En l’acord esmentat també s’hi establien uns fons addicionals, que cada administració podia destinar a remunerar
la productivitat, a millorar complements o a fer aportaSi bé és cert que la nostra nòmina creix un 2% a partir cions a fons de pensions. En la Mesa General de Funció
de l’1 de gener, és força improbable que es produeixi Pública (MEPAG) del mes de desembre passat es va inl’increment de l’1% a partir de l’1 de juliol, anunciat a formar que el 0,25% de fons addicionals del 2019, uns 10
bombo i plateret (amb grans titulars plens d’enormes milions d’euros, aniran a la banca en forma de plans de
percentatges). Nosaltres ja vam advertir que aquests pensions. USTEC·STEs (IAC) sempre hem demanat que
percentatges podien no ser reals, ja que es lligava aquests diners anessin directament a les nostres nòmines
aquesta pujada salarial a l’augment d’un 2,5% del PIB. en lloc de capitalitzar un pla de pensions que representa
Cada dècima per sota d’aquest creixement del PIB es- el 0’5% de la massa salarial global de tots els funcionaris.
panyol serà una dècima menys que deixarem de cobrar.
USTEC·STEs vam criticar l’acord entre CCOO, UGT i Per a més inri, en la primera MEPAG de l’any, l’Adminisla CSIF i el PP de Rajoy, i ara els fets ens tornen a do- tració va informar que pretenia destinar el 0,30% dels
nar la raó: l’OCDE situa el creixement previst durant fons addicionals del 2020 al finançament dels increments
el 2020 (en què hi haurà una frenada generalitzada) en retributius derivats de la negociació del VII Conveni
un 1,6%, per la qual cosa, amb sort, al juliol el nostre col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral
sou augmentaria un 0,1%. UN AUTÈNTIC DESPRO- de la Generalitat, sense tenir clar si seria parcialment o totalment. Sense acord sindical, i fent tota la pressió necesPÒSIT!

sària, veurem quina serà finalment la proposta de distribu- Si hi afegim altres conceptes retributius que ens van retallar, com ara l’eliminació del FAS, dels ajuts per a acció d’aquests fons addicionals.
tivitats fora del centre (colònies i sortides ) o del pla de
Volem recordar que ja vam advertir que l’acord de 2018 pensions, sense cap aportació durant el període 2011consolidava les retallades, ja que no ens permetia recupe- 19, que representava el 0’5% de la massa salarial global
rar el que s’ha perdut ni s’hi esmentava la possibilitat de de tot el funcionariat, ens n’aniríem a una pèrdua de
fer-ho. Es consolidava, entre d’altres, la retallada del 5% del poder adquisitiu molt superior al 20%, segons les situacions personals i professionals.
sou patida el 2010, que de fet ni apareixia en tot l’acord.

Des del 2010, el poder adquisitiu (sou menys IPC) del personal de les administracions públiques catalanes s’ha reduït
un 14,04%, reducció a la qual cal sumar un 2,25% en el cas
dels companys i companyes afectats per l’allargament de 3
anys del primer estadi, de manera que en total han perdut
un 16,29%.
Cos

Sou
(codi 001)

Trienni
(codi 002)

Mestres
Mestres ESO
PTFP
PES
Catedràtics

1.040,69
1.040,69
1.040,69
1.203,56
1.203,56

38,69
38,69
38,69
46,32
46,32

En definitiva, després d’haver tingut els sous congelats
durant més de 6 anys, i amb els augments irrisoris dels
anys 2018 i 2019, constatem que, un altre cop, perdem
una oportunitat de revertir la immensa pèrdua de poder
adquisitiu que el personal del Departament d’Educació
acumula des del 2012.
Complement
de destinació
(codi 004)
513,70
513,70
632,59
632,59
757,72

Complement
específic general (codi 005)
611,55
728,65
625,34
625,34
681,34

Total brut
2.165,94
2.283,04
2.298,62
2.461,49
2.642,62

Totes les taules salarials i els valors de les retribucions estan publicades oficialment perquè són sous públics. Tots els
valors que resumim en aquest full informatiu són IMPORTS EN BRUT. És molt important comprovar cada mes la nòmina per entendre què estem cobrant i assegurar-nos que ens paguen el que ens correspon. Els valors nets varien d’una
persona a una altra ja que s’obtenen després d’aplicar descomptes a la nòmina (IRPF i cotitzacions socials).

Complement per estadis
Estadis
(codi 008)
Import
Total

1r

2n

3r

4t

5è

111,76
112,2

117,54
1+2 = 229,33

133,26
1+2+3 = 362,57

144,31
1+...+4 = 507,21

126,33
1...+5 = 633,53

Complement específic per càrrec a secundària

A. IES (31 o més grups), EOI i escoles
d’arts (75 o més professors/es)
B. IES (22 a 30 grups), EOI i escoles
d’arts (entre 50-70 professor/es)
C. IES (12-21 grups), EOI i escoles
d’arts (entre 30-49 professors/es)
D. IES (fins a 11 grups) i escoles d’arts
(fins a 29 professors/es)

Direcció

Cap
d’estudis i
secretaria/a

Coordinació

Tutoria
ESO

Tutoria

1026,73

768,72

81,16

81,16

57,69

892,73

675,73

81,16

81,16

57,69

764,56

582,77

81,16

81,16

57,69

706,84

536,73

81,16

81,16

57,69

Complement específic mensual per càrrec a primària

E. 3 línies amb 33 o més mestres i centres d’EE
amb 10 o més unitats
F. 2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d’EE amb
9 o menys unitats
G. Centres entre 20 i 23 mestres
H. 1 línia entre 10 i 19 mestres, ZER, centres
d’EPA i penitenciaris de 1a categoria
I. Centres d’estructura cíclica entre 4 i 9 mestres,
centres d’EPA i penitenciaris de 2a categoria
J. Centres fins a 3 unitats i centres d’EPA
K. Coordinadors en Centre de Formació d'Adults

Direcció

Cap
d’estudis i
secretaria/a

Coordinació

Tutoria /
Especialitat

765,46

478,1

81,16

57,69

723,07

453,33

81,16

57,69

622,26

411,66

81,16

57,69

525,23

372,84

81,16

57,69

366,61

250,21

81,16

57,69

265,08
--------

---------------

-------81,16

57,69
--------

Recuperem el 5% del sou que ens estan robant!
A comencament d’enguany es va crear la Plataforma 5%
i Més, en la qual USTEC·STEs (IAC) participem activament, amb l’objectiu de reclamar unes condicions de
treball dignes i denunciar que en el sector públic encara
patim les conseqüències de les “mesures urgents de contenció del deute”, que van provocar que els sous públics es
retallessin una mitjana del 5% mensual.

Per això la principal reivindicació de la Plataforma és el
retorn del descompte del 5%, per a la qual cosa es demana la derogació del Reial decret 08/2010 i del Decret llei
3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció
de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

Cotitzacions socials
Descompte en nòmina
Grup A1
Grup A2
Interins/es
Funcionaris/es seleccionats/
des a partir del 2011

MUFACE
49,97
39,33
---1.69% de l’H. R.

Cotització a
Drets passius la Seguretat
IRPF
Social
114,14
---Segons la situació personal
89,83
---Segons la situació personal
---6,35% total Segons la situació personal
----

4,65% base

Segons la situació personal

Complement específic mensual (serveis educatius)
Direcció grup A
Direcció grup B
Responsable d’extensió CRP
Adjunt direcció CREDA
Personal docent EAP, CRP, CAP
Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals
Personal centres protecció de menors
Coordinació ELIC
Assessor ELIC

872,18
845,48
623,79
467,46
413,9
387,18
387,18
872,18
413,9

Complements específics singulars
Mestres en centres penitenciaris
Mestres itinerants escoles rurals
Mestres en CFA
Mestres educació compensatòria
Coordinació programa qualitat ISO
Coordinació PTT
Càrrec annex a la Llotja
Tècnics amb funció de responsables
Assessors/es tècnics docents
Coordinadors/es Escola Treball

357,63
215,2
122,17
68,15
225,88
225,88
412,53
611,24
381,01
396,95

Càlcul de les pagues extres
Cos
Mestres
Mestres ESO
PTFP
PES
Catedràtics

Sou base

Triennis

758,99
758,99
758,99
742,69
742,69

27,54
27,54
27,54
28,58
28,58

Pagues extraordinàries arrabassades

Complement de
destinació
513,70
513,70
632,59
632,59
757,72

Complement específic general
611,55
730,43
625,34
625,34
681,34

l’octubre, el 30%. Restarà encara un 60%, sobre el qual
l’Administració ha informat que es faria en un únic pagament durant el 2020, sense concretar-ne, però, en
quin mes.
Mancarà el retorn de la totalitat de la paga extra del
2014, el pagament de la qual es faria en dos terminis:
55% el 2021 i 45% el 2022.

USTEC·STEs vol recordar a tot el professorat que no vam
cobrar una de les pagues extres dels anys 2012, 2013 i
2014. L’any 2015, amb el sou encara congelat, vam recuperar el 24,04% d’aquesta paga; i entre el 2016 (20,77%),
el 2017 (34,42%) i el 2018 (20,77%) ens n’han pagat ja el
100%. Hem trigat 4 exercicis fiscals a recuperar una de les
pagues no abonades en el moment que ens l’havíem gua- USTEC·STEs (IAC) hem exigit l’acceleració del conyat; i com que ens les tornen sense interessos, la pèrdua brament de la totalitat de les pagues extres. El calendari de retorn previst afecta un cop més el poder adeconòmica és ben evident.
quisitiu perdut, raó per la qual considerem totalment
Pel que fa a la paga del 2013, anem pel mateix camí: insuficient que s’estiri el termini per cobrar la paga
el mes de març de l’any passat vam recuperar el 10%, i sencera que resta del 2014 (fins al 2022).

