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Retribucions 2013
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  42,65 698,2 622,94

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

   

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 705,34 440,55 178,8 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 centres 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

Part comuna bruta de les pagues extres de juny i desem-
bre 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.  

 

     

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

 Direcció Cap d’est. i 
secret.

 Coord. 
dedic.

 Coord.  Tutoria 
ESO

 Tutoria

 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.)  

704,52 537 189,2 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

MUFACE

GRUP MUFACE CLASSES 
PASSIVES

A2 37,57 85,82

A1 47,74 109,04

USTEC.STEs



Les polítiques econòmiques i socials dels diferents governs centrals i 
catalans al llarg d’aquest període d’estafa social, que alguns anome-
nen crisi,  estan conduint el país a una greu fractura social caracte-
ritzada per un important creixement de les rendes del capital (ban-
quers,  accionistes i grans empreses) a causa del transvasament de les 
rendes de treball i dels diners públics.
A més, les polítiques d’austeritat  estan generant un alt creixement 
de l’atur i de la precarietat laboral, tant en el sector públic com en el 
privat, i una important reducció dels salaris que comporta una pèr-
dua de qualitat de vida per als més afortunats i els desnonaments 
i la pobresa absoluta per als més desafavorits. Unes polítiques que 
s’estan complementant amb importants retallades de recursos al 
sector públic, amb la venda d’empreses  i el lliurament a la gestió 
privada de serveis públics

Retallades salarials
Any 2010 
Congelació salarial davant un creixement de l’IPC del 3%.
Reducció salarial en còmput anual del 5%.
Aquesta reducció salarial va tenir la particularitat que la segona 
part es va realitzar sobre la paga extra del desembre i va consolidar 
en el sou base i els triennis, conceptes que hem cobrat retallats a les 
pagues extres de juny i desembre 2011 i juny 2012 i que successiva-
ment també patirem als propers anys.
Any 2011
Congelació salarial davant un creixement de l’IPC del 2,4%.
Es manté la reducció del sou base i els triennis a les pagues extres, 
que equival al 2,7%  aproximadament de mitjana de les retribucions 
anuals
Any 2012
Congelació salarial davant un creixement de l’IPC del 2,9%.
Es manté a la paga extra de juny la reducció en el sou base i triennis 
que equival a l’1,3%  de mitjana aproximada de les retribucions anuals.
Se suprimeix la quantia total de la paga extra de desembre, que 
equival a una mitjana del 7% de les retribucions anuals.
S’incrementa en un 3% l’IRPF.
A més, durant l’any 2012  empitjoren les condicions per accedir al 
cobrament dels estadis docents:

a) S’ incrementa el temps per accedir al primer estadi de 6  a 9 anys de 
serveis, amb la qual cosa s’impedeix que tot el professorat que havia de 
cobrar-lo el 2012  pugui fer-ho i se li ajorna l’accés fins al 2015.
b) S’incrementen en un crèdit,  de 3 a 4, els mèrits per accedir a tots 
els estadis (en realitat són dos ja que se suprimeix el crèdit per fer 
les classes en català). 
c) El crèdit per formació deixa de ser obligatori i es modifica el sis-
tema de crèdits en introduir l’avaluació individual en el context de 
l’avaluació externa del centre i l’avaluació voluntària. Així mateix 
s’introdueix com a mèrit mig punt per any de tutoria.
Així mateix, el 2012 se suprimeixen els fons d’acció social i les apor-
tacions de l’Administració al pla de pensions.
No obstant, esperem, si més no, que el ministre d’Hisenda com-
pleixi la seva promesa i ens retornin els drets passius i la cotització 
a MUFACE de la paga extra robada, cosa que suposarà  entre 150 i 

200 euros segons els grups de cotització. 
D’altra banda, el personal substitut, a més de les retallades esmen-
tades ha vist reduït el seu salari injustificadament i arbitràriament 
pel Departament d’Ensenyament en proporció a la retallada de la 
seva jornada laboral.

Retallades salarials en la incapacitat 
temporal 
 Els tres primers dies de baixa es cobra el 50% del salari.
• Del 4t al 20è dia es cobra el 75% del salari.
• A més, l’Administració de la Generalitat fa la retallada igual-

ment en el cas d’operacions quirúrgiques i ingressos hospita-
laris.

• El  Departament ha  rectificat i ha  decidit  complir  la legis-
lació, abonarà en la nòmina  de febrer, amb efectes retroactius 
del  15  d'octubre,  el  25%   dels  complements   que  no  paga
MUFACE i  així  abonarà  el  100%  de  les  retribucions.  Així
mateix s'ha compromes a abonar el 100% des del primer dia,
en casos de malaltia comuna, en situació d'embaràs.

Retallades en les pensions públiques
El govern central s’ha negat a perllongar la jubilació anticipada vo-
luntària LOGSE/LOE, la qual cosa suposa la pèrdua de les gratifica-
cions econòmiques  en anys de cotització.
El govern de la Generalitat està pagant les gratificacions des del 
2011 en terminis a cinc anys.
S’han incrementant les pensions en un 1%, per sota d’un IPC que 
a l’any 2012 ha estat del 2,9%, i, a més, no s’ha pagat la compensa-
ció de la diferència als pensionistes,  fet que suposa una pèrdua de 
poder adquisitiu no només per als pensionistes actuals sinó també 
per alsfuturs, ja que els havers reguladors per al 2013 només s’han 
incrementat en un 1%.

Grups de cotització Havers reguladors 2013
A1- A   40.088,07*
A2-B   31.526,72

El personal del grup A1 no arriba a cobrar l’haver regulador sencer, 
ja que supera el límit de la pensió màxima, situada per a l’any 2013 
en 35.673,68 euros, o el que és el mateix 14 pagaments de 2.548,12 
euros.
Sobre la jubilació voluntària ordinària, ara mateix no se sap res sobre 
si la suprimiran o en canviaran els requisits per accedir-hi. Per tant, 
continuarà  vigent  fins que els canvis, si es fan, es publiquin al BOE. 
Increment de les pensions del personal docent i, per tant, de l’haver 
regulador de les pensions per al futur d’un 1%, molt per sota de 
l’IPC situat en el 2,9%.

Per al personal funcionari, interí i laboral adscrit al Règim General 
de la SS, a partir de l’1 de gener de 2013 comencen a aplicar-se els 
increments mensuals per augmentar l’edat forçosa de jubilació dels 
65 als 67 anys.

Per a l’any 2013, les administracions ja han anunciat que congela-
ran els nostres salaris i, en concret, a més, el Departament d’Eco-
nomia ja ha anunciat que està preparant una llista de noves re-
tallades en els serveis públics amb acomiadaments de personal i 
sostracció d’una nova paga extra a les empleades i empleats pú-
blics.

Període 2010-2012:  tan sols retallades i només retallades...      
I per al 2013, encara  més retallades 

Unes retallades salarials globals que han 
suposat una pèrdua de poder adquisitiu del 
voltant del 30%


