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El govern central vol sostreure al voltant de 900 
euros  al professorat del cos de secundària i al 
voltant de 600 euros al professorat del cos de 

mestres i PTFP en el còmput anual l’any 2011, a més 
de mantenir el descompte del 5% de mitjana aplicat 
sobre els sous del 2010, segons diu l’article 22 de 
l’esborrany de la Llei de PPGG de l’Estat per al 2011. 
La reducció salarial es faria sobre el sou base i els 
triennis de les pagues extres de juny i desembre.

Què diu l’esborrany de la Llei de PPGG

L’article 22.2 diu que les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar cap 
increment respecte de les vigents a 31 de desembre 
de 2010..., que, d’entrada, significa que el govern 
manté els mateixos salaris per a l’any 2011 amb la 
retallada del 5% de mitjana aplicada el 2010. És a dir, 
tal com ja havia anunciat, congela els nostres salaris 
l’any 2011. No obstant si continuem llegint l’esmentat 
esborrany de llei, podem comprovar que  congela les 
retribucions mensuals però ens ABAIXA el sou en 
les pagues extres.

 
Així,  l’article 26 afirma “que les pagues extraordinàries 
del 2011 inclouran cadascuna ( juny i desembre ) les 
quanties de sou i triennis fixades a l’article 26.6.2 
d’aquesta llei“.  I alhora publica un quadre amb les 
retribucions a cobrar en cadascuna de les  pagues 
extres de juny i desembre 2011:  

Grup o subgrup Sou/euros triennis

A1(A) 684,36 26,31

A2(B) 699,38 25,35
més una mensualitat dels complements .

Per tant ,  el professorat del cos d’ensenyament 
secundari i Catedràtics perdrien  en el sou base  
,1.109,05 - 684,36 = 424,69 euros;  i en cada trienni, 
42,65 - 26,31 = 16,34 euros a cada paga extra; mentre 
que el professorat del cos de mestres i el PTFP 
perdrien en el sou base, 958,98 - 699,38 = 259,60 euros 
i en cada trienni, 34,77 - 25,35= 9,42 euros  a cada paga 
extra.

En total, en còmput anual, el professorat del grup 
A1 (A) perdria a l’any 2011, 849,38 euros del sou base 
de les pagues extres a més dels diners assenyalats 
en els triennis i el professorat del grup A2 (B) perdria 

a l’any 2011, 519,20 euros del sou base de les pagues 
extres a més dels diners assenyalats als triennis.

La paga extra de desembre de 2011 mereix una 
explicació a part, ja que sobre la paga extra de 
desembre 2010 s’ha carregat una part important de la 
reducció salarial d’aquest any.

Si ens  fi xem en la taula de la paga extra de desembre 
del 2010 ( a sota) els complements responen a una 
mensualitat un cop descomptat el 5% dels mesos de 
juny a desembre de 2010, però la retallada important 
recau en el sou base i els triennis, perquè, segons van 
argumentar, en aquesta paga extra ens descomptaven 
amb efecte retroactiu el 5% dels mesos de gener a 
maig del 2010 que havíem cobrat sense descomptes. 
Per tant, la paga extra de desembre del 2010 no pot 
ser referent per a les pagues extres del 2011.

Si aquesta retallada era circumstancial, i  cada 
mes del 2011 cobrarem el mateix que hem cobrat els 
mesos de juny a desembre del 2010 i, és a dir, amb 
el 5% descomptat , la congelació signifi caria que en 
les pagues extres hauríem de cobrar una mensualitat 
sencera, però no, el govern central ens tornarà a 
retallar el nostre salari anual en les dues pagues 
extres.

USTEC·STEs i la IAC, que ja havíem impugnat 
judicialment i havíem convocat les mobilitzacions 
contra  la retallada de l’any 2010, rebutgem  de nou 
aquestes retallades salarials injustifi cades que vol 
portar a terme el govern i fem  una crida a la resta de 
sindicats i al conjunt del professorat i dels empleats 
i empleades públics a mobilitzar-nos unitàriament  
per evitar-la.

PAGA EXTRA DESEMBRE 2010

Sou base Trienni C. de destí C.Específi c

Mestres 662,32 24,02 473,35 558,66

Mestres ESO 662,32 24,02 473,35 681,04*

PTFP 662,32 24,02 582,92 571,37

PES 623,62 23,98 582,92 571,37

CATEDRÀTICS 623,62 23,98 698,20 622,94

El Govern pretén abaixar-nos de nou el sou l’any 2011
Segons l’esborrany de llei de PPGG de l’Estat per a l’any 2011
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