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Franqueig concertat 02/444

A les nòmines de gener ens tornarem a trobar un increment molt per sota
del creixement real de l�IPC de l�any 99. Els nostres sous creixen només el
2%, mentre que l�IPC de Catalunya s�ha disparat fins al 3,5% i el de l�Estat
fins al 2,9%.

Això vol dir que l�increment que percebrem al gener suposarà un augment
brut d�entre 4.968 i 10.500 ptes, segons els diferents col·lectius en què avui
es troba fragmentat l�ensenyament públic i, una vegada més, s�agreujaran,
les diferències salarials existents entre persones que majoritàriament realit-
zen la seva feina amb similar grau de dificultat i de responsabilitat i en
semblants condicions de treball.

RETRIBUCIONS
I PENSIONS

UNA MÉS i VAN.........
NOVA PÈRDUA DE PODER
ADQUISITIU
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Per valorar tot l�anterior en la seva justa mesura cal
tenir present que el creixement real de l�IPC durant
els darrers 10 anys ha suposat que el nostre sou hagi
perdut un 16,34% de poder adquisitiu i que, per
exemple, una persona que hipotèticament a l�any
90 estigués retribuïda amb 100.000 ptes, ara hauria
de cobrar 151.407 ptes o bé rebre un pagament únic
d�1.786.162 ptes, per tal de mantenir el poder adqui-
sitiu i que, fins i tot així, la realitat és que aquesta
persona no tindria cap millora econòmica en la seva
situació personal, després de deu anys de treball.

Sembla que la previsió de l�IPC que marca el go-
vern, no tingués cap altre objectiu que moderar els
salaris, ja que amb l�excepció de l�any 98, la resta
dels últims deu anys els preus sempre han crescut
per sobre de l�esmentada previsió, mentre que els
nostres salaris ho feien per sota.

Potser l�Administració hauria de fer públic un anun-
ci en el qual digués:

«OFERTES PÚBLIQUES D�OCUPACIÓ.

Avís, si accediu a aquesta empresa cada any
estareu més mal pagats»

UN 2% PACTAT A L’ACORD DE
MADRID

Aquesta vegada no podem parlar d�imposi-
ció de l�increment retributiu via Pressupos-
tos Generals de l�Estat, sinó que aquest «gran
increment» ha estat santificat mitjançant
l�acord que van signar a Madrid l�Adminis-
tració de l�Estat i CCOO i CSIF. Un acord
que, com USTEC·STEs ja va anunciar i
s�acaba de demostrar, s�ha quedat per sota
del creixement real de l�IPC i, a més a més,
s�hi va oblidar d�establir una clàusula de re-
visió salarial que hagués pogut corregir aques-
ta desviació.

Resulta difícil d�entendre la signatura d�un
acord en aquestes condicions, i més quan els
diferents governs s�omplen la boca amb «la
bona marxa de l�economia», ja que, es miri
per on es miri, estem davant d�un acord que,
en tot cas, als únics que afavoreix és als go-
verns i als sous més alts de l�Administració,
quan les pèrdues de poder adquisitiu als úl-
tims anys han estat patides pels sous més bai-
xos.

Sou base C.Destí C.Específ TOTAL Trienni 1 Estadi 2 Estadi 3 Estadi 4Estadi 5 Estadi
Mestres 136.803 69.155 47.351 253.309 4.953 12.646 12.494 13.630 18.655 5.488
PTFP 136.803 85.165 47.351 269.319 4.953 12.646 12.494 13.630 18.655 5.488
Secundària 161.186 85.165 47.351 293.702 6.191 12.646 12.494 13.630 18.655 5.488
Catedràtics 161.186 102.010 54.582 317.778 6.191 12.646 12.494 13.630 18.655 5.488

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS

* Mestres itinerants de ZERs 9.592 ptes més al complement específic
* Mestres ESO cobraran 16.010 ptes més al complement específic
*Mestres d’adults 8.801 ptes més al complement específic

*Sou base i triennis bruts anuals, inclosos els 14 pagaments
*Mestres itinerants ZERs 115.104 ptes més al complement específic
*Mestres d’adults 105.092 ptes més al complement específic

Sou base C.Destí C.Específ TOTAL Trienni 1 Estadi 2 Estadi 3 Estadi 4Estadi 5 Estadi
Mestres 1.915.242 829.860 568.212 3.313.314 69.342 151.752 149.928 163.560 223.860 65.856
PTFP 1.915.242 1.021.980 568.212 3.505.434 69.342 151.752 149.928 163.560 223.860 65.856
Secundària 2.256.604 1.021.980 568.212 3.846.796 86.674 151.752 149.928 163.560 223.860 65.856
Catedràtics 2.256.604 1.224.120 654.984 4.135.708 86.674 151.752 149.928 163.560 223.860 65.856

RETRIBUCIONS BRUTES ANUALS

INDEMNITZACIONS PER RESIDÈNCIA A LA
VALL D’ARAN

GRUP   Mensual Anual
Mestres 8.163 97.956
PTFP 8.163 97.956
Secundària 11.332 135.984



3

U
S

T
E

S
·S

T
E

s 
E

in
a 

S
in

di
ca

l d
’In

fo
rm

ac
ió

 2
04

. G
en

er
 2

00
0

Tipologia de centre Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
IES amb 31 o més grups i EOIs i Escoles 
d'Art amb 75 o més professors/es

86.889 1.042.668 56.304 675.648 9.592 115.104

IES entre 22-30 grups i EOIs i Escoles d'Art 
entre 50 -70  professors/es

73.682 884.184 47.963 575.556 9.592 115.104

IES entre 12-21 grups i EOIs i Escoles d'Art 
entre 30-49 professors/es

61.171 734.052 39.620 475.440 9.592 115.104

IES fins 11 grups i EOIs i Escoles d'Art fins 
29 professors/es

57.001 684.012 36.842 442.104 9.592 115.104

Residències escolars del CET 61.171 734.052

Direcció
Altres càrrecs 
unipersonals

Cap Departament i 
altres

RETENCIONS

COMPLEMENTS CÀRRECS SECUNDÀRIA

* altres càrrecs unipersonals: secretari/a, cap d’estudis i coordinador pedagògic.
* altres: coordinadors d’activitats i serveis escolars, coordinadors d’ESO, coordinadors de batxillerat, coordina-
dors d’FP i caps de seminari (antics catedràtics sense cap altre càrrec)

Tipologia de centre Mensual Anual Mensual Anual
Centre de 3 línies amb 33 o més mestres i centre 
d'EE amb 10 o més unitats

63.949 767.388 29.893 358.716

Centre de 2 línies entre 24-32 mestres i centres 
d'EE amb 9 o menys unitats

59.781 717.372 27.807 333.684

Centres entre 20-33 mestres 49.858 598.296 24.898 298.776
Centres d'1 línia entre 10-19 mestres i ZERs 40.316 483.792 22.247 266.964
Centre d'estructura cíclica de 4 fins a 9 mestres 27.382 328.584 13.587 163.044
Centres fins a 3 mestres 16.864 202.368

        Direcció Cap d'estudis / secretari/a

COMPLEMENTS CÀRRECS PRIMÀRIA

Mensual Anual
Direccions (EAPs, CREDAs, CRPs i Camps d'aprenentatge ) 61.171 734.052
Psicòlegs i Pedagogs ( EAPs, CREDAs, i personal docent CRPs i CdA) 39.620 475.440
Responsables d'extensió de CRPs 47.962 575.544
Professor/a d'Educació Compensatòria 8.801 105.612
* Càrrec adjunt a director de CREDA 29.306 351.672
* Logopedes CREDA 21.810 261.720

COMPLEMENTS SERVEIS EDUCATIUS

* Pendent d’aplicació de l’acord de maig del 99

GRUPS MUFACE
DRETS 

PASSIUS
A 5.768 13.175
B 4.540 10.369

SS total ATUR
Contingències 

comunes
Formació 
contínua

6,40% 1,60% 4,70% 0,10%
* percentatges a aplicacar sobre la base reguladora
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L�acord signat a Madrid, al mateix temps que per-
met obrir les negociacions retributives a la Mesa
General de la Funció Pública de la Generalitat,
suposa un sostre i un fre per al desenvolupament
de les referides negociacions, perquè l�Adminis-
tració intentarà mantenir els conceptes de la ne-
gociació estatal, encara que puguin variar les
quantitats dels fons de manteniment de poder
adquisitiu i, en algun cas, la forma de repartir
aquests fons.

En aquest sentit l�Administració de la Ge-
neralitat sembla que apostarà per no supe-
rar el 2% generalitzat, per evitar qualsevol
acord amb clàusula de revisió salarial, per
deixar fora del repartiment dels fons de man-
teniment de poder adquisitiu els docents i
sanitaris i perquè el repartiment de l�esmen-
tat fons no es consolidi com a sou. Almenys
això sembla desprendre�s de les manifestacions
a la premsa del secretari general de la Funció
Pública i del vicepresident del govern, que van
esbossar, més que una proposta, una broma de
mal gust en la línia de l�acord de Madrid: «2%
més un fons addicional aplicable només al per-
sonal administratiu i tècnic en conceptes de pro-
ductivitat no consolidables en sou»

No obstant tot això, a la reunió de la Mesa Ge-
neral celebrada el passat divendres dia 14 de
gener, l�Administració es va comprometre a ne-

gociar un acord retributiu per a l�any 2000, dins
d�un acord global a 4 anys sobre condicions de
treball. Un acord que, a més a més del 2% que ja
es pagarà en la nòmina d�aquest mes de gener,
recollirà un fons de manteniment de poder ad-
quisitiu del qual no es va clarificar ni la quantia
ni la forma del seu repartiment.

Cal indicar que, prèviament a la reunió que hem
esmentat abans i en la mateixa Mesa General de
la Funció Pública Catalana, les diferents organit-
zacions sindicals ja havíem plantejat les nostres
propostes i és bo tenir present que per a la
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE
CATALUNYA (IAC) , organització que agru-
pa a USTEC·STEs, la negociació retributiva
passa pels següents objectius:

♦♦♦♦♦ Increment salarial en funció de l�IPC de
Catalunya (3,5%) amb clàusula de revi-
sió salarial

♦♦♦♦♦ Creació d�un fons de recuperació del
poder adquisitiu (3% de la massa salari-
al), que almenys permeti recuperar una
part del perdut als últims anys i obri la
porta per recuperar la resta, per a tots
els col·lectius sense excepció, que con-
solidi sou i que una part suficient tingui
un repartiment lineal i la resta possibili-
ti , a més, la recuperació de poder ad-
quisitiu dels col·lectius amb sous més
baixos.

USTEC·STEs i el conjunt de les organit-
zacions que conformem la IAC  rebutgem
la proposta «oficiosa» que ens va fer l�Ad-
ministració catalana i esmerçarem tots els
esforços que siguin necessaris per tal d�arri-
bar a un consens amb la resta d�organitza-
cions sindicals, tant sobre les propostes a
plantejar en la Mesa de negociació, com de
cara a encetar un procés de mobilitzacions
que obligui l�Administració a establir un
procés negociador que ens possibiliti poder
aconseguir el màxim de les nostres reivin-
dicacions.

PERSPECTIVES A CATALUNYA
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B - Jubilació voluntària

«Durant el període d�implantació, amb caràcter
general, dels ensenyaments establerts a la LOGSE
els funcionaris dels Cossos Docents... podran op-
tar a un règim de jubilació voluntària...»

B.1 - Requisits

B.1.1 - Estar en servei actiu l�1 de gener de 1990 i
romandre en aquesta situació fins al moment de la
jubilació.

B.1.2 - Haver complert els 60 anys d�edat, abans
del 31 d�agost de l�any en què es demani.

B.1.3 - Tenir acreditats 15 o més anys de serveis
efectius.

B.2 - Procediment

B.2.1 - Cal sol·licitar-la els mesos de GENER o
FEBRER de l�any en què es desitja la jubilació
voluntària. La seva concessió tindrà efectes a par-
tir del 31 d�agost de l�any corresponent a la sol·-
licitud. El model oficial de sol·licitud de jubilació
voluntària el facilita el Departament d�Ensenya-
ment.

B.2.2 - Cal acompanyar la sol·licitud amb:

- Dues fotocòpies del DNI.
- Declaració d�altres pensions, ingressos de la uni-

tat familiar, ... (si n�és el cas)
- Full de serveis a 31 d�agost de l�any en qüestió.

B.3 - Quantitats a percebre

B.3.1 - Aquestes quantitats vindran determinades
per l�HAVER REGULADOR de l�any correspo-
nent, pels anys de SERVEIS i pels descomptes
d�IRPF segons la situació personal que queden re-
flectits a la Taula de Pensions.

COMPTE !!!

El màxim de les pensions de jubilació és de
4.255.440 ptes/any, és a dir 303.960 ptes/mes.

B.4 - Gratificació extraordinària

B.4.1 - Requisits

B.4.1.1 - Cal tenir com a mínim 28 anys de serveis
efectius a l�Estat.

B.4.2 - Quantitat a percebre

B.4.2.1 - L�import de la GRATIFICACIÓ es quan-
tificarà segons l�edat - a 31 d�agost - i els anys de
serveis efectius reals (aquí NO s�hi podran sumar
els anys que falten per a la jubilació forçosa), tal
com queda reflectit a la Taula de Gratificacions.

B.4.2.2 - Aquesta gratificació extraordinària està
sotmesa a un descompte del 10% ja que no és una
renda de treball. Es cobrarà amb la darrera paga en
actiu.

B.5 Segons la resposta del MEC a una consulta
d�USTEC·STEs aquest model de jubilació restarà
en vigor fins al 31 d�agost del 2002, la qual cosa
vol dir que podran optar per aquesta via de jubila-
ció els qui compleixin els 60 anys abans de l�es-
mentada data.

NOTA: Demanem excuses, ja que al �Docèn-
cia� núm. 8 de desembre del 99, a la pàgina
22 vàrem cometre involuntàriament l�errada
de situar aquest model de jubilació LOGSE
als 65 anys, quan en realitat és als 60 anys.

JUBILACIÓ
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A - Jubilació forçosa:

A.1- Requisits

A.1.1- Tenir 65 anys d�edat. En el supòsit que l�en-
senyant no es vulgui jubilar el dia que compleix els
65 anys d�edat, podrà sol·licitar acabar el curs es-
colar; en aquest cas la data de cobrament de la
darrera nòmina en actiu serà la del mes d�agost de
l�any en qüestió.

A.1.1.1- Els professors de Primària i Secundària,
però, podran seguir en el servei actiu fins als 70
anys, prèvia sol·licitud.

A.2 - Procediment

A.2.1 - Tres mesos abans de la jubilació efectiva,
anar a MUFACE per tal que tramitin, si n�és el cas,
la pensió derivada de l�antiga �Mutualitad de
Enseñanza Primaria.�

A.2.2 - En el moment de la jubilació real - la data de
compliment dels 65 anys d�edat o el 31 d�agost -
presentar a MUFACE els papers de baixa per jubi-
lació, que facilita la Delegació d�Ensenyament. Es
rebrà una gratificació de dues mensualitats de SOU
més TRIENNIS que, si es vol, es pot cobrar en mà
en el mateix moment, o bé optar per cobrar-la a
través d�ingrés en el compte bancari que indiqui la
persona que es jubila.

A.2.3 - La regularització en el cobrament mensual
de la PENSIÓ de jubilació � �Clases Pasivas� - la
fa efectiva la Delegació d�HISENDA. Es pot de-
manar una bestreta a compte a l�esmentada Dele-
gació d�Hisenda, ja que poden passar 3 o 4 mesos
abans de regularitzar-se la nòmina de jubilació.

A.3 - Quantitats a percebre

A.3.1 - Aquestes quantitats vindran determinades
per l�HAVER REGULADOR de l�any correspo-
nent, pels anys de SERVEIS i els corresponents
descomptes d�IRPF, que queden reflectits a la Taula
de Pensions. El càlcul de la retenció es fa com si es
tingués un fill a càrrec.

Els pensionistes amb una incapacitat permanent
certificada com a ABSOLUTA o amb un grau de
disminució del 65 % quedaran exempts de l�IRPF.

COMPTE !!!

El màxim de les pensions de jubilació és de
4.255.440 ptes/any, és a dir 303.960 ptes/mes.

Mutualidad Enseñanza Primaria

*** 1r any: unes 16.000 ptes brutes-mes.

*** 2n-3r-4t i 5è any disminució progressiva cada
any, per acabar percebent unes 8.000 ptes brutes
- mes.

Docents Edat 28 29 30 31 32 33 34 35
Mestres 64 264.000 271.000 271.000 271.000 279.000 279.000 279.000 286.000

63 287.000 287.000 287.000 295.000 295.000 295.000 303.000 303.000
62 303.000 303.000 311.000 311.000 311.000 320.000 356.000 417.000
61 319.000 327.000 327.000 327.000 379.000 445.000 522.000 613.000
60 327.000 327.000 376.000 441.000 518.000 607.000 712.000 835.000

Tècn. FP 64 264.000 271.000 271.000 271.000 279.000 279.000 279.000 286.000
63 287.000 287.000 287.000 295.000 295.000 295.000 303.000 303.000
62 303.000 303.000 311.000 311.000 311.000 361.000 422.000 496.000
61 319.000 327.000 327.000 394.000 461.000 620.000 620.000 727.000
60 327.000 381.000 447.000 524.000 615.000 720.000 845.000 992.000

Prof. Sec. 64 316.000 325.000 325.000 325.000 334.000 334.000 334.000 343.000
63 344.000 344.000 344.000 354.000 354.000 354.000 363.000 363.000
62 363.000 363.000 373.000 373.000 373.000 383.000 422.000 496.000
61 382.000 393.000 393.000 393.000 451.000 529.000 620.000 727.000
60 393.000 393.000 447.000 524.000 615.000 720.000 845.000 992.000

Cated. Sec. 64 316.000 325.000 325.000 325.000 334.000 334.000 334.000 343.000
63 344.000 344.000 344.000 354.000 354.000 354.000 363.000 367.000
62 363.000 363.000 373.000 373.000 410.000 481.000 564.000 661.000
61 382.000 393.000 437.000 512.000 601.000 705.000 826.000 969.000
60 433.000 508.000 596.000 698.000 819.000 960.000 1.127.000 1.321.000

Anys de Serveis

GRATIFICACIONS
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Anys Percentatge Grup A Grup B

de Servei regulador 4.778.590 3.760.871 Grup A Grup B

15 26,92 1.286.396 1.012.426 91.885 72.316

16 30,57 1.460.815 1.149.698 104.344 82.121

17 34,23 1.635.711 1.287.346 116.837 91.953

18 37,88 1.810.130 1.424.618 129.295 101.758

19 41,54 1.985.026 1.562.266 141.788 111.590

20 45,19 2.159.445 1.699.538 154.246 121.396 3.654.816

21 48,84 2.333.863 1.836.809 166.705 131.201

22 52,50 2.508.760 1.974.457 179.197 141.033    Renda 375.000

23 56,15 2.683.178 2.111.729 191.656 150.838    Mínim personal 550.000

24 59,81 2.858.075 2.249.377 204.148 160.670    Mínim personal >65 anys 650.000

25 63,46 3.032.493 2.386.649 216.607 170.475    Minusvàlid entre 33 i 65 % 850.000

26 67,11 3.206.912 2.523.921 229.065 180.280    Minusvàlid >= 65 % 1.150.000

27 70,77 3.381.808 2.661.568 241.558 190.112   B- Haver Reg. - Deducc........... 2.629.816

28 74,42 3.556.227 2.798.840 254.016 199.917

29 78,08 3.731.123 2.936.488 266.509 209.749  C-Import inferior Base Liquid. 2.100.000

30 81,73 3.905.542 3.073.760 278.967 219.554  DIFERÈNCIA ( B - C ) 529.816

31 85,38 4.079.960 3.211.032 291.426 229.359  % Corresponent 28,30 149.938

32 89,04 4.254.857 3.348.680 303.918 239.191  Quota Integra Corresp. 468.000

33 92,69 4.429.275 3.485.951 316.377 248.997  D-Total Retenció anual 617.938

34 96,35 4.604.171 3.623.599 328.869 258.829  % Ret. mensual (Dx100/A) 16,91

35 100,00 4.778.590 3.760.871 341.328 268.634

Taula de Pensions Haver regulador

IRPF

Exemple de càlcul del % d'IRPF
Haver mensual brut

A-Haver regulad. (>2.000.000)

Deduccions

Quantitat Grup A 
o B

Jubilacions i pensions

Estem vivint una veritable ofensiva contra el sistema públic de pensions i de protecció social. Des de les
més diverses instàncies de govern s�impulsa una progressiva privatització del sistema, sobretot a través
dels plans de pensions....

USTEC·STEs reivindica:

♦♦♦♦♦  Jubilació voluntària als 55 anys d�edat amb el 100% del salari en actiu quan es tinguin 30
anys de serveis.

♦♦♦♦♦ Augments lineals en totes les pensions i clàusula de revisió semestral i automàtica d�acord
amb la variació real de l�IPC

♦♦♦♦♦ Pensions d�orfandat i viduïtat justes i dignes. Desaparició del període de carència per a les
pensions d�incapacitat permanent, viduïtat i orfandat.

♦♦♦♦♦ Estendre amb caràcter indefinit el sistema de jubilació anticipada i voluntària establert per
la disposició transitòria 9ª de la LOGSE i augment de les gratificacions segons l�IPC acu-
mulat des del moment en el qual es va establir aquesta gratificació.

♦♦♦♦♦ Aplicar el sistema de jubilació anticipada i voluntària establert per la Disposició Transitò-
ria 9ª de la LOGSE al personal docent de l�ensenyament públic dels col·lectius exclosos
per no pertànyer al règim de classes passives.

♦♦♦♦♦ Pensió de jubilació amb el 100% del salari en actiu en cas de malaltia física o psíquica.

♦♦♦♦♦ Manteniment i millora del sistema públic de pensions i prestacions socials.
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ADRECES D’USTEC·STEs
Barcelona  (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99

Maresme Telèfon: 609 76 94 45
Osona i Vallès Or. Vic (08500): Anselm Clavé, 6, baixos Telèfon i Fax 93 883 29 63

Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon i Fax 972 20 20 34
Lleida  (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon i Fax 973 26 30 32

Tarragona  (43001): August, 21 entl.  1a Telèfon 977 23 52 63 - Fax 977 23 90 04
Tortosa  (43500): Rosselló, 6, entl .  Telèfon i Fax 977 51 10 46

Internet:  http:/ /www.pangea.org/ustec/stes Correu electrònic:  ustecstes@pangea.org

Butlleta d’afiliació
Cognoms Nom

Data de naixement DNI

Situació professional

Adreça Codi postal

Població Telèfon

Nom del centre Població

Codi postalAdreça Telèfon

Centre de treball

Definitiu/va Provisional Interí/na Laboral Aturat/da

Autorització bancària
Titular

Senyor/a director/a, li prego que fins a nou avís faci efectius, amb
càrrec al meu compte, els rebuts del sindicat USTEC·STEs
que li siguin presentats a nom meu.

Compte corrent/Llibreta d’estalvi

Entitat Oficina DC Número de compte

Localitat, data i signatura

Adreça particular

Continuem les
mobilitzacions

CONCENTRACIONS A LES DELEGACIONS
Dijous 27 de gener  a les 13h.

MANIFESTACIÓ
el dia 30 de gener,  a Barcelona de tota la Comunitat Educativa

CCOO  CGT  UGT  USTEC·STEs


