
Els increments retributius per a l’any  2010 
són el producte de l’acord signat a Madrid 
el dia  25 de setembre del 2009 entre el 
Ministeri d’Administracions Públiques 
(MAP) i els sindicats CCOO,UGT i CSIF, 
que contempla aspectes de les retribucions 
dels empleats i les empleades públics 
de tot l’Estat per al període 2010-2013. 
Si ja els increments contemplats a l’acord 
són prou insignificants, l’Administració de 
la Generalitat pretén aquest any  reduir-los 
encara més.

Recordem què diu l’acord Madrid:

1. Retribucions 2010-2013
Per al 2010 s’estableix un augment del 0,3% de la massa 

salarial bruta sobre tots els conceptes retributius de la 
nòmina des de l’1 de gener

Per al 2011 i 2012 no se signa cap increment. El MAP i els 
sindicats signants ja ho negociaran.

L’Administració es compromet a fer efectiu durant 
el primer trimestre del 2012 el valor de la desviació que 
s’hagués produït entre els increments del 2010 i 2011 i la 
inflació que s’hagués produït aquests anys.

Durant el primer trimestre del 2013 l’Administració farà 
efectiu el valor de la desviació produïda l’any 2012 entre 
l’increment i la inflació.

No obstant, l’acord matisa que a  efecte del manteniment 
del poder adquisitiu s’hauran de tenir en compte l’evolució 
pressupostària de l’increment de l’IPC, la previsió del 
creixement econòmic, la capacitat de finançament dels 
pressupostos generals de l’Estat i la valoració de l’augment 
de la productivitat de l’ocupació pública derivada d’accions 
o programes específics.

2.Fons de pensions
L’Administració aportarà el 0,3% el 2010, el 0,5% el 2011 

i el 0,7% el 2012. És a dir, una mitjana del 0,5% per any tal 
com havia fet fins ara.

3. Què pretén aplicar la Generalitat als 
seus empleats i empleades ?

A la Mesa General del 22 de gener l’Administració de 
la Generalitat va plantejar que no aplicaria l’increment del 
0,3% al complement específic i que, per tant, en nòmina de 
gener el 0,3% només s’aplicaria al sou base, complement de 
destinació , triennis i complement de treball a la Vall d’Aran. 

L’Administració al·lega que necessita el 0,3% 
que havia d’incrementar en els complements 
específics “per abonar el 100% de l’extra al 
juny,” ja que l’any passat al juny només en va 
pagar el 80%.

L’Administració va determinar que 
aquest any  incrementarà el 0,3% als fons 
de pensions, però sobre la base de càlcul 
de les retribucions de l’any passat, sense 

comptar l’increment de la masa salarial 
aquest any.
Les negociacions continuen obertes i la Mesa 

General es tornarà a reunir, però aquesta nòmina de 
gener es pagarà sense increments el complement específic.

A.- Increments bruts a la nòmina de gener 2010
 Retribucions generals brutes mensuals

Sou base C. Destinació Trienni

 Mestres 985,59 498,26 35,73

 M. ESO 985,59 498,26 35,73

 PTFP 985,59 613,60 35,73

 Secundària 1.161,30 613,60 44,65

 Catedràtics 1.161,30 734,94 44,65

El complement específic no s’incrementa, per tant, és el 
mateix de l’any passat.

Indemnitzacions per residència a la Vall d’Aran
Mestres 60,33

PTFP 60,33

Secundària 83,74

B. Retencions
1.- Personal Funcionari

Muface Drets passius

  A 46,80 106,89

  B 36,83 84,13

2.- Personal interí
SS 
total Atur Contingències 

comunes
Formació 
contínua

6,40% 1,60% 4,70% 0,10%
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4. Consideracions d’USTEC·STEs 
Independentment que al final de les reunions acabin 

aplicant també l’increment del 0,3% al complement específic  
amb efecte retroactiu des de gener en alguna nòmina 
posterior, els increments retributius per a aquest any són 
paupèrrims i provocaran que el professorat aquest any cobri 
menys que l’any passat.

Aquestes són les conseqüències d’un mal acord, que 
suposa una pèrdua de poder adquisitiu dels empleats 
públics per al 2010 (es preveu una previsió d’inflació de 
l’1%) i que posa les bases per continuar perdent poder 
adquisitiu el 2011 i 2012 amb l’esperança d’una hipotètica 
recuperació condicionada el 2012 i el 2013.

Una esperança feble, perquè qui accepta un acord d’ 
aquestes característiques  manca de força per fer-ne complir 

les clàusules, tal com va passar l’any 1997, quan el govern 
central es va negar a pagar la clàusula de revisió del període 
94-97 i els seus signants es van mostrar impotents per 
enfrontar-s’hi i defensar l’acord.

Tot sembla indicar que un altre cop es pretén compensar 
una part del dèficit públic a costa dels salaris dels empleats 
i les empleades públics i utilitzar de nou la retallada en els 
augments salarials a les administracions públiques com 
unexemple de referència i contenció salarial en el món 
laboral.

Mentrestant  s’apliquen sistemàtiques pujades de preus 
en els serveis, que a més aquest any s’incrementaran al mes 
de juliol per l’augment de l’IVA al 18%, al mateix temps que 
es penalitza l’estalvi i s’acaba amb la deducció fiscal dels 400 
euros.


