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Retribucions 2011
Quant hem perdut l’any 2010?*

Sou base C. 
destinació

C. específic 
comú Un trienni Total  mes a 

mes
Paga extra 
desembre

Total anual 
2010

Mestres 186, 27 174,37 205,80 6,72 566,44 382,08 948,52

Mestres  ESO 186,27 174,37 250,83 6,72 611,47 384,02 996,28
PTFP 186,27 214,76 210,44 6,72 611,47 384,02 996,28
PES 365,75 214,76 210,44 14 790,95 598,37 1389,32
Catedràtics 365,75 257,18 229,46 14 852,39 607,20 1459,59

* Sense comptar la part individual de les retribucions ( nombre de triennis, estadis i complements de càrrecs).

Quant perdrem l’any 2011?*
Sou base C. destinació C. específic 

comú 
Un trienni Pagues extres

sense triennis Total any 2011

Mestres 319,32 298,92 352,80 11,52 681,04 1.652,08

Mestres ESO 319,32 298,92 430,08 11,52 693,92 1.742,24

PTFP 319,32 368,16 360,84 11,52 693,92 1.742,24
PES 627 368,16 360,84 24 1.075,38 2.431,38
Catedràtics 627 440,88 393,33 24 1.092,,92 2.554,13

*Quant perdem sense comptar la part individual de les retribucions en relació al 1 de gener del 2010

Per veure la suma total de pèrdues econòmiques tant l’any 2010 com el 2011 s’hi haurien d’afegir les retribucions de caràcter 
individual: nombre de triennis i d’estadis de cada docent i el complement per càrrec, si és el cas. Aquests complements van 
patir la retallada l’any 2010 i aquest 2011 han quedat congelats.

Cóm es produeix el descompte salarial en el còmput anual

Diferència de pèrdues retributives comunes brutes entre el 2010 i el 2011          
en còmput anual

Total any 2010 Total any 2011 Diferències o pèrdues 2011

Mestres 948,52 1.652,08 703,56

Mestres ESO 996,28 1.742,24 745,96

PTFP 996,28 1.742,24 745,96

PES 1.389,32 2.431,38 1042,06

Catedràtics 1459,59 2.554,13 1094,54



Complement específic mensual brut per càrrecs en centres públics de secundà-
ria  a partir de juny : congelat

Direc-
ció

Cap 
d’est. i 
secret.

Coord. 
dedic. Coord.

Tu-
toria 
ESO

Tuto-
ria

A.-IES ( 31 o més grups ); EOI i escoles d’art (75 o més prof.) 946,11 708,36 241,22 74,76 74,76 53,13

B.- IES (22-30 grups); EOI i escoles d’art  (50-70 prof.) 822,64 622,67 215,22 74,76 74,76 53,13

C.-IES (12-21 grups); EOI i escoles  d’art  (30-49 prof.) 704,52 537,00 189,20 74,76 74,76 53,13

D.-IES (fins a 11 grups); EOI i escoles d’art (fins a 29 prof.) 651,32 494,57 183,99 74,76 74,76 53,13

Complement específic mensual brut per càrrecs en centres   públics      
de primària: congelat

Direc. C.est/secr. Coor.ded. Coord. Tutoria
E.-3 línies amb 33 o més mestres i centres d’EE 
amb 10 o més unitats

705,34 440,55 178,80 74,76 53,13

F.-2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d’EE 
amb 9 o menys unitats

666,29 417,72 167,25 74,76 53,13

G.-Centres entre 20 i 23 mestres 573,38 379,32 139,75 74,76 53,13

H.-Una línia entre 10 i 19 mestres i ZER i cen-
tres d’EPA i penitenciaris. 1a categoria

483,98 343,55 113,31 74,76 53,13

I.-Centres estructura cíclica entre 4 i 9 mestres. 
Centres d’EPA i penitenciaris. 2a categoria

337,81 230,55 -------- 74,76 53,13

J.-Centres fins a 3 mestres i centres d’EPA 244,24 --------- -------- ------ 53,13

Retribucions mensuals brutes congelades durant tot l’any
Sou base Triennis C. destinació C. específic

Mestres 958,98 34,77 473,35 558,66
Mestres ESO 958,98 34,77 473,35 680,94*
PTFP 958,98 34,77 582,92 571,37
PES 1.109,05 42,65 582,92 571,37

Catedràtics 1.109,05 42,65 698,20 622,94

* La reducció feta de la suma del tronc comú del complement específic i del complement singular

Part comuna bruta de les pagues extres de juny i desembre 2011: la clau de la retallada

Sou base Trienni C. destinació C.  específic

Mestres 699,38 25,35 473,35 558,66

Mestres ESO 699,38 25,35 473,35 680,94

PTFP 699,38 25,35 582,92 571,37

PES 684,36 26,31 582,92 571,37

Catedràtics 684,36 26,31 698,2 622,94

S’hi ha d’afegir el nombre de triennis i d’estadis de cadascú i els complements per càrrecs.

Retribucions de l’any 2011



Complements serveis  
educatius: congelats
Direccions/Responsable 
d’extensió CRP

574,77

Adjunt a direcció CREDA 430,71

Ps. docent. EAP, CRP, i CAP 381,38

Mestres audició i llenguatge 
CREDA i visuals

356,77

Personal centres de protec-
ció de menors

356,79

Complement singular  del com-
plement específic: congelat
     
Mestres en centres penitenciaris  329,53

Mestres itinerants escoles rurals     198,27

Mestres en centres de formació de 
persones adultes  

112,55

Mestres d’educació compensatòria 62,76

Hores extres  escoles  285,00

Hores extres  instituts    313,50

Assessors/es LIC 248,46

Coordinadors/es territorials LIC 312,43

Complement específic mensual brut per càrrecs en centres públics de secundà-
ria  a partir de juny : congelat

Direc-
ció

Cap 
d’est. i 
secret.

Coord. 
dedic. Coord.

Tu-
toria 
ESO

Tuto-
ria

A.-IES ( 31 o més grups ); EOI i escoles d’art (75 o més prof.) 946,11 708,36 241,22 74,76 74,76 53,13

B.- IES (22-30 grups); EOI i escoles d’art  (50-70 prof.) 822,64 622,67 215,22 74,76 74,76 53,13

C.-IES (12-21 grups); EOI i escoles  d’art  (30-49 prof.) 704,52 537,00 189,20 74,76 74,76 53,13

D.-IES (fins a 11 grups); EOI i escoles d’art (fins a 29 prof.) 651,32 494,57 183,99 74,76 74,76 53,13

Estadis 
mensuals bruts 
2011: congelats

Pagament 
mensual 

1r Estadi 102,97

2n Estadi 108,29

3r Estadi 122,78

4t Estadi 132,96

5è Estadi 116,38

El Govern, a més de congelar-nos les retribucions mensuals, 
ens torna a retallar el sou en el còmput anual respecte al 2010. 
La retallada recaurà sobre les dues pagues extres de juny i 
desembre  i suposarà una retallada al voltant  de 1.000 euros 
més pel professorat del grup A1 (A) i de 700 euros més pel 
professorat del grup A2 (B), que s’hauran de sumar a la retallada 
mensual del 5 % del 2010 i del 2011. En aquest full us presentem 
els comptes de la retallada

Al maig del 2010 el Govern de l’Estat anuncia públicament 
que, amb la fal·làcia de reduir el dèficit públic, retallarà el sou 
als empleats i empleades públics en un 5 % l’any l’any 2010 i el 
congelarà l’any 2011.

El Govern central tradueix part d’aquesta declaració pública 
en el Decret 8/2010. Aquest Decret solament  en els aspectes 
retributius modifica articles de la Llei de PPGG de l’Estat per 
al 2010 i en fer-ho, donat l’abast legal de l’esmentada Llei  en el 
temps, , només concreta la retallada del 5% en termes anuals 
per al 2010. No pot entrar a concretar les retribucions 2011.

En aquest Decret per aconseguir que el descompte sigui del 
5% en termes anuals, sense caure en la il·legalitat d’efectuar 
reduccions salarials amb efectes retroactius, el Govern carrega 
sobre el sou base de la paga de desembre 2010 els descomptes 
dels mesos anteriors a la publicació del decret. Així, la reducció 
tan elevada en aquesta paga extra no té cap altra explicació i 
sense ella el Govern no hauria aconseguit l’objectiu de reduir el 
5% l’any 2010.

Per tant, ha aconseguit l’objectiu de retallar el 5% l’any 2010 i 
de deixar una porta oberta per concretar “la congelació salarial 
en la Llei de PPGG de l’ Estat per al 2011.

No obstant la intenció del Govern no era congelar del tot les 
retribucions dels empleats i empleades públics, sinó utilitzar 
la Llei de PPGG de l’Estat per al 2011 per efectuar una nova 
retallada. Així l’esborrany de l’esmentada Llei ja ho anunciava. 
Es congelaven les retribucions mensuals. Es mantenia la 
reducció del 5% cada mes i dels complements de destinació 
i específic en les pagues extres, la qual cosa equilibrava en 
termes comparatius anuals les retribucions del 2010 i del 2011, 
però, a més, es carregava un retall molt més alt del que hagués 
correspost al concepte del sou base de les dues pagues extres 
que implicava una retallada en el còmput anual superior a la 
patida del 2010. USTEC·STEs entén que congelar un salari és 
cobrar el mateix, ni incrementar-lo ni reduir-lo. Aleshores, com 
s’explica que l’any 2011 cobrarem entre 700 (mestres) i 1094 
(catedràtics) euros menys que el 2010?

 En aquest sentit USTEC·STEs entén que el Govern ha tornat 
a enganyar als empleats i empleades públics i a la societat en 
general, ja que no ha congelat les retribucions del 2011, sinó que 
ha imposat una nova retallada.

USTEC·STEs conjuntament amb les organitzacions que 
conformem la IAC van denunciar aquesta nova agressió davant 
els empleats i empleades públics durant els mesos anteriors a 
l’aprovació de la Llei de PPGG de l’Estat per al 2011.

USTEC·STEs lamenta l’actitud de silenci còmplice que han 
mantingut algunes organitzacions sindicals, emparant-se en la 
tesi de la congelació, i denuncia l’actitud bel·ligerant d’alguna 
altra, la qual, per protegir l’engany del Govern, ha buscat desviar 
l’atenció de la nova retallada amb acusacions injustificables 
adreçades a qui ho denunciava.

USTEC·STEs sempre ha informat amb coherència i amb la 
veritat per davant al professorat i malauradament les nostres 
anàlisis de la realitat s’han anat complint, mentre alguns altres 
han callat en moltes ocasions per no molestar al govern de torn o 
perquè molts dels aspectes negatius que hem patit als últims anys 
formaven part de les contrapartides dels seus “útils” acords.

USTEC·STEs respecta totes les interpretacions que es puguin 
fer d’uns textos legals sempre carregats d’ambigüitats, però el 
que no entén és que algun d’aquests sindicats no denunciés 
abans de la vaga del 8 de juny del 2010 que el 2011 cobraríem 
encara menys, si aquesta era la interpretació que diuen ara que 
ja feien llavors.

Congelació i/o retallada salarial per al 2011
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Butlleta d’afiliació a USTEC·STES

Nom i cognoms__________________________________________________________________________________

NIF Data de naixement

Adreça_____________________________________________________________________________Codi postal

Localitat________________________________________________________________Comarca_____________________________________

Telèfons

Adreça electrònica__________________________________________________________________

Centre de treball_________________________________________Localitat__________________________________

Situació: definitiva provisional o expecta.dest. interinatge o subst. pràctiques atur

Col·lectiu: inf/prim. eso ptfp secund. adults priv. labor univ

Titular de la llibreta o CC (nom i cog.)_________________________________________________________________

Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindi-
cat USTEC·STES a nom meu.

C.C.C.

Localitat, data i signatura___________________________________________________________________________
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DADES PERSONALS
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Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32  l lleida@sindicat.net
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63  l tarragona@sindicat.net
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon  977 51 10 46   l  tortosa@sindicat.net
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