
 

 

RETRIBUCIONS 2015 
Només millorem en aquells aspectes on el Govern s’hi veu obligat. 

 

El projecte de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2015 continua prioritzant el pagament 

del deute davant les polítiques socials. El nivell de 

despesa social per habitant retrocedeix al de l’any 2005, 

convertint aquests pressupostos en un nou rescat dels 

mercats i no de les persones. 

 

Quant al pressupost del Departament d´ Ensenyament, 

la partida econòmica que veu més augmentada la seva 

dotació és la dels concerts educatius, que augmenta un 

17% respecte el 2014, fins a arribar als 1020 milions 

d’euros, quantitat pràcticament similar als 1070 milions 

que van rebre el 2010. Concerts que continuen 

beneficiant les patronals catòliques i els centres que 

segreguen per raó de gènere. 

Per contra, desapareixen els recursos destinats a les 

escoles bressol municipals, incomplint la LEC i deixant 

els ens locals en una situació complicada ja que hauran 

d´assumir la retallada, externalitzar-la a les famílies o 

disminuir dràsticament les plantilles a mig curs. Zero 

sensibilitat social del govern. 

La depreciació salarial respecte a l’IPC ha estat d’un 11’9 

% (dades INE) juntament amb el 13’1 % de retallada 

salarial (dades ATRI, Departament d’Ensenyament). S’ha 

consolidat la pèrdua de poder adquisitiu acumulat els 

darrers 4 anys. A tall d’exemple, per cada 100€ que 

percebia un docent l’any 2009, en rebrà 75€ aquest 

2015. És a dir, per regularitzar els salaris i tant sols 

retornar a la situació d’abans del 2010, caldria que la 

nòmina s’incrementés un 33% aquest gener de 2015. 

A les pèrdues retributives directes, cal sumar-hi la 

desaparició d’altres conceptes retributius com ara:  

 

●Fons d’Acció Social (FAS) que ens ajudava en temes 

complementaris de salut o en qüestions familiars com 

ara el cost de les llars d’infants.  

●Ajuts per Colònies i Sortides per compensar les 

despeses sobrevingudes. 

●Pla de Pensions: Durant el període 2011-14 no s’hi ha 

fet cap aportació. Us recordem que representava el 

0’5% de la massa salarial global de tots els funcionaris. 

Hem perdut un 2% de capitalització d’aquesta massa 

salarial total. Malgrat que, des d’ USTEC·STEs (IAC), 

sempre hem demanat que aquests diners fossin 

retribució directa al nostre salari. 

 

 
   

  Retribucions brutes per al 2015 
  Estan congelades i són idèntiques a les de 2014. 

 

Càlcul de les pagues extres  

●El complement addicional específic (complement   

específic comú + estadis + singular + càrrec) de les 

pagues extres està pendent dels pressupostos  de 2015 

que sembla que s’aprovaran però, en cas de pròrroga, el 

govern de CIU ja ha anunciat la possibilitat de tornar  a 

robar-nos la quantitat equivalent a una paga extra. 

Cos 
Sou 

base 
Triennis 

Compl. 

Dest. 

Mestres  699,38 25,35 473,35 

Mestres 

ESO 
699,38 25,35 473,35 

PTFP 699,38 25,35 582,92 

PES 684,36 26,31 582,92 

Catedràtics 684,36 26,31 698,20 



 

Retribucions mensuals brutes 
 

 

 

 

 

 

Estadis en brut 

 

 

Complement específic mensual brut per càrrecs a primària 

 Direcció 
Cap d’Estudis i 

Secret. 

Coord. 

Dedicació 
Coord. 

Tutori

a 

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- 1 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 d’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 unitats i centres d’EPA 

 
244,24 -------- --------- --------- 53,13 

Complement específic brut per càrrecs a secundària 

 
Direcció 

Cap d’Estudis i 

Secret. 

Coord. 

Dedic 
Coord. 

Tutoria 

ESO 
Tutoria 

A.-IES (31 o més grups) EOI i escoles d’arts 

(75 o més professors/es) 
946,11 708,36 241,22 74,76 74,76 53,13 

B.- IES (22 a 30 grups) EOI i escoles d’arts 

(entre 50-70 professor/es) 
822,64 622,67 215,22 74,76 74,76 53,13 

C.- IES (12-21 grups) EOI i escoles d’arts 

(entre 30-49 professors/es) 
704,52 537 189,2 74,76 74,76 53,13 

D.- IES (fins 11 grups) i escoles d’arts (fins a 

29 professors/es) 
651,32 494,57 183,99 74,76 74,76 53,13 

Compl. específic mensual brut Serveis Educatius 

Direcció/Responsable d’extensió CRP 574,77 

Adjunt direcció CREDA 430,71 

Ps. Docent EAP,CRP,CAP 381,38 

Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals 356,77 

Personal centres protecció de menors 356,79 

 

Complements específics singulars bruts 

Mestres en centres penitenciaris 329,53 

Mestres itinerants escoles rurals 198,27 

Assessors/es LIC 248,46 

Coordinadors territorials LIC 312,43 

Mestres en centres d’EPA 112,55 

Mestres educació compensatòria 62,76 

Responsabilitats específiques a Escoles 285,00 

Responsabilitats específiques a Instituts 313,50 

 
El Consell de Ministres a 5 desembre de 2014 ha acordat 

modificar el  reglament  de l’IRPF per  als exercicis 2015 i 
2016. Aquesta  reforma  suposarà la reformulació de trams i 
percentatges  dels  tipus impositius i  per tant  de retencions  
que se'ns aplicaran a partir de l’1 de gener 2015. 

 

Descomptes MUFACE i Drets Passius 

 

 

 

 
A la disposició addicional dotzena de la llei de pressupostos 

generals de l’estat pel 2015 s’estableix la possibilitat que 

cada administració pugui fer efectiu el pagament dels 44 

dies meritats de la paga extra del 2012, durant aquest 2015. 

Per altra banda, una resolució del 2 de gener per al 

personal depenent directament del Ministeri ha establert 

que aquest personal el cobrarà a la nòmina de gener. 

USTEC·STEs (IAC) exigeix a l’administració catalana el 

cobrament immediat d’aquesta part al gener i la restitució 

de totes les pagues extres i condicions laborals perdudes en 

els darrers anys. 

 

 

Cos Sou Trienni Compl. Destinació Compl. 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 

Estadis 1r 2n 3r 4t 5è 

Import 102,97 108,29 122,78 132,96 116,38 

Total 102,97 1+2= 211,26 1+2+3= 334,04 1+..+4= 467 1...+5= 583,38 

Cos MUFACE Drets Passius 

A1 47,98 109,59 

A2 37,76 86,25 


