
Retribucions 2014
La persistència en les retallades 
salarials incrementa el cost de la 

vida
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A més, cal encara afegir les retallades esmen-
tades anteriorment a les pagues extres des del 
2010 i d’una paga extra cada any des del 2012. 
Tot això comptant les congelacions salarials sobre la base 

d’un IPC que no comptabilitza per al seu càlcul ni les puja-
des de les tarifes elèctriques ni les dels aliments elaborats.
USTEC•STEs s’hi ha oposat i s’hi oposa rotundament amb 
la denúncia social i amb la mobilització al carrer, però també 
als jutjats en recórrer el robatori de la paga extra del 2012. 
D’altra banda, les persones assalariades del sector privat 

també estan patint retallades salarials, no només per l’alt 
índex de precarietat promogut per les successives reformes 
laborals, sinó també pels ridículs pactes salarials que estan 
acceptant les dues grans centrals sindicals en els convenis.
El 41,9% dels convenis col•lectius que donen cober-
tura al 29,4% de les persones assalariades amb dret 
a conveni, no només no van incrementar els salaris 
sinó que en molts casos els van disminuir. En gene-
ral, el salari brut va caure un 2,9% el 2012 i un 2,7% 
als tres primers trimestres del 2013. Una pèrdua de
6 punts de poder adquisitiu en dos anys. I es pre-
veu que per al 2014 no pugin per sobre del 0,6%.
Amb aquest panorama, l’increment de preus d’aquest 

2014 reduirà encara més la capacitat adquisitiva de les 
persones assalariades tant del sector públic com del sec-
tor privat. En aquest sentit, crida l’atenció l’actitud de
submissió del govern central davant les grans
companyies que ha fet possible un significatiu increment, 
un any més, de les tarifes elèctriques i dels peatges de 
les autopistes, alhora que s’apugen els transports públics 
amb una demostració més de l’afany recaptatori de les 
AAPP. I tots els increments de preus per sobre de l’IPC.
Cada any la propaganda d’empreses i governs 
insisteix a defensar públicament el mateix engany 
a la població treballadora: que és necessari que 
els salaris no creixin per incrementar la competi-
tivitat de les empreses i crear més llocs de treball. 
Però la tossuda realitat els desmenteix any rere any ja 
que ni millora la competitivitat, que està determinada 
també per altres factors com el consum, i cada any hi ha 
més persones aturades mentre que la poca ocupació que 
es genera és a precari i sotmesa a contractes escombra-
ries a temps parcial, temporals i amb salaris de misèria.
USTEC•STEs entén que aquest increment del cost 
de béns i serveis redueix, i molt, la qualitat de vida 
d’amplis sectors de la població en general i dels em-
pleats i empleades públics en particular. Per això con-
sidera necessari situar les reivindicacions retributi-
ves en el primer pla de les plataformes reivindicatives 
com un element unificador per augmentar i fer massi-
ves les mobilitzacions en el conjunt del sector públic.

Les reduccions salarials, les pèrdues de poder adqui-
sitiu a causa de la congelació dels sous i els increments 
per sota de l’IPC en la gran majoria dels convenis la-
borals, l’atur i una cada cop més gran precarització del 
mercat laboral que fa possible que les empreses i les 
administracions abaixin els salaris, constitueixen un 
dels eixos més importants sobre els que giren les políti-
ques dels governs central i autonòmic, que estan tenint 
un efecte negatiu sobre amplis secors de la població
assalariada que ha vist com des del 2010 empitjoren les 
seves condicions de treball i la seva qualitat de vida.
La priorització del pagament dels interessos del

deute públic a la banca i als tenedors del deute que 
fan tots dos governs determina en el sector pú-
blic les retallades salarials, la reducció dels recur-
sos a educació, sanitat i altres serveis públics i la dis-
minució de les pensions i altres prestacions socials. 
Un deute públic que no es podrà pagar mai però que 

continuarà sent en el futur l’instrument i la coartada 
perfecta per mantenir i continuar les retallades labo-

rals socials si la majoria social no fem res per evitar-ho.
En aquest sentit el govern central continua conge-

lant els salaris dels empleats i empleades públics per al 
2014, que no creixeran ja que continuaran mantenint les
 reduccions sobre el sou base i els triennis de la paga extra.
Alhora el govern de la Generalitat ha anunciat la retalla-

da salarial equivalent a la quantia d’una paga extra, la qual 
cosa vol dir que ens tornaran a sostreure el complement
 específic addicional de les pagues extres de juny i desembre.

Així doncs, continua la depreciació del salari dels 
empleats i empleades públiques: 3% al 2010, més 
3%+2,4% al 2011, més 3%+2,4%+2,9% al 2012, 
més 3%+2,4%+2,9%+ el 0,3% al 2013, %+0,3%+ 
l’IPC interanual encara desconegut al 2014. 



Taula de retribucions brutes per a l’any 2014
Grup Sou base       Complement de grup              Total

Mensual      Anual Mensual      Anual Mensual     Anual
A1 1.844,12 25.817,68 228,78 2.745,36 2.072,90 28.563,04
A2 1.711.07 23.954,98 228,78 2.745,36 1.939,85 26.700,34
A3 1.600,23 22.403,22 228,78 2.745,36 1.829,01 25.148,58
B1 1.549,85 21.697,90 203,43 2.441,16 1.753,28 24.139,06
C1 1.335,27 18.693,78 143,19 1.718,28 1.478,46 20.412,06
C2 1.215,78 17.020,92 143,19 1.718,28 1.358,97 18.739,20
D1 1.124,36 15.741,04 116,67 1.400,04 1.241,03 17.141,08
D2 1.086,61 15.212,54 116,67 1.400,04 1.203,28 16.612.58
E 1.039,22 14.549,08 113,95 1.367,40 1.153,17 15.916,48

Complement d’antiguitat (Triennis)
Grup Mensual Anual

A 49,40 691,60
B 44,83 627,62
C 40,23 563,22
D 35,66 499,24
E 31,04 434,56

Llars d’infants
Complement de comandament Mensual Anual
Directora B1 (educadora) 500,74 6.006,88
Directora A3 (adaptació) 416,65 4.999,80
Complement de lloc: personal de cuina de llars d’infants 153,86 1.846,32

Centres docents
Complement de comandament

Director/a de serveis educatius 168,17 2.018,04
Adjunt/a de direcció de CREDA 59,68 716,16

Complements de lloc de treball
Responsable de la unitat de música 1.890,34 22.684,08

Centres docents
Complement singular docent de serveis educatius 309,11 3.709,32
Complement singular docent - logopeda CREDA 174,04 2.088,48
Complement singular serveis educatius assistent/a social, au-
dioprotesista, fisioterapeuta.

231,00 2.772,00

Complement tasques docents en centres educatius
Professor/a Grup A 274,59 3.295,08
Professor/a Grup B 293,04 3.516,48

Article 29.2 Complement de grup dels EAP (anterior al I Conveni Únic)
Mensual Anual
260,99 3.131,88






