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Després de 6 anys, els sous pugen un ridícul 1%

El Decret Llei 1/2016  d’aplicació de l’increment re-
tributiu d’un 1% per al personal del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya per al 2016, estableix un 
augment en tots els conceptes retributius d’aquesta 
quantitat.
També s’incrementa en 1% el mòdul de despeses de 
personal dels centres educatius privats concertats.
Per contra, continuem sense notícies dels recursos 
destinats a les escoles bressol municipals, fet que in-
compleix ins i tot la pròpia LEC i deixa els ens locals 
en una situació complicada, ja que hauran d´assumir 
la retallada o externalitzar-la a les famílies.

Declaració d’intencions

El passat 20 de gener el Parlament de Catalunya va 
aprovar per unanimitat de tots els grups una resolució 
on insta el Govern a:
-Garantir l’abonament de la resta de la paga extraor-
dinària del 2012 als treballadors públics de la Genera-
litat entre 2016 i 2017 i ixa com a límit màxim per a la 
seva liquidació íntegra el primer trimestre de 2018.
-Presentar un calendari per recuperar la totalitat 
dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat en 
l’exercici 2016.
-Presentar un calendari de pagament de les pagues 
eliminades els anys 2013 i 2014,
Tot plegat a negociar al si de la Mesa General de Fun-
ció Pública.

Retribucions mensuals brutes

Cos Sou Trienni Compl. Destinació Compl. Especíic. Gral.

Mestres 968,57 35,12 478,09 564,25

Mestres ESO 968,57 35,12 478.09+110.66 577.09

PTFP 968,57 35,12 588,75 577,09

PES 1.120.15 43,08 588,75 577,09

Catedràtics 1.120.15 43,08 705,19 629,17

Malgrat aquestes intencions, encara cal recuperar la 
pèrdua d’altres conceptes retributius com ara: 

• Fons d’Acció Social (FAS), que era un ajut 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 des-
peses sobrevingudes.

• Pla de Pensions: Durant el període 2011-15 no s’hi 
ha fet cap aportació. Us recordem que representava el 
0’5% de la massa salarial global de tots els funciona-
ris. Hem perdut un 2’5% de capitalització d’aquesta 
massa salarial total. Amb tot cal recordar que, des 
d’USTEC·STEs (IAC), sempre hem demanat que 
aquests diners fossin retribució directa al nostre salari.
 

    Càlcul de les pagues extres 

• El complement addicional especíic (complement   
especíic comú + estadis + singular + càrrec) de les 
pagues extres continua retallat des del 2010.

Cos Sou base Triennis Compl. Dest.

Mestres 706,37 25,60 478,08

Mestres 
ESO

706,37 25,60 478,08

PTFP 706,37 25,60 588,75

PES 691,20 26,57 588,75

Catedràtics 691,20 26,57 705,18



Estadis en brut
Estadis 1r 2n 3r 4t 5è

Import 104 109,38 124 134,29 117,54

Total 104 1+2= 213,38 1+2+3= 337,39 1+..+4= 471,68 1...+5= 589,23

Complement específic mensual brut per càrrecs a primària
Direcció Cap 

d’Estudis i 

Secret.

Coord. 

Dedica-

ció

Coord. Tutoria/

especia-listes

E- 3 línies amb 33 o més mestres i centres d’EE amb 10 

o més unitats
712,39 444,96 180,59 75,51 53,66

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

menys unitats
672,95 421,90 168,95 75,51 53,66

G- Centres entre 20 i 23 mestres
579,11 383,11 141,15 75,51 53,66

H- 1 línia entre 10 i 19 mestres i ZER i centres d’EPA i 

penitenciaris 1a categoria
488,82 346,99 114,44 75,51 53,66

I.- Centres d’estructura cíclica entre 4 i 9 mestres, cen-

tres d’EPA i penitenciaris 2a categoria
341,19 232,86 --------- 75,51 53,66

J.- Centres ins a 3 unitats i centres d’EPA
246,68 -------- --------- -------- 53,66

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 esco-

les d’arts (75 o més professors/es)

955,57 715,44 243,63 75,51 75,51 53,66

B.- IES (22 a 30 grups), EOI i escoles 

d’arts (entre 50-70 professor/es)

830,87 628,90 217,37 75,51 75,51 53,66

C.- IES (12-21 grups), EOI i escoles 

d’arts (entre 30-49 professors/es)

711,57 542,37 191,09 75,51 75,51 53,66

D.- IES (ins 11 grups) i escoles 

d’arts (ins a 29 professors/es)

657,83 499,52 185,83 75,51 75,51 53,66

Compl. específic mensual brut Serveis Educatius      Descomptes MUFACE i Drets Passius
Direcció/Responsable d’extensió CRP 580,52

Adjunt direcció CREDA 435,02

Ps. Docent EAP,CRP,CAP 385,19

Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals 360,34

Personal centres protecció de menors 360,36

Complements específics singulars bruts
Mestres en centres penitenciaris 332,83

Mestres itinerants escoles rurals 200,25

Assessors/es LIC 250,94

Coordinadors territorials LIC 315,55

Mestres en centres d’EPA 113,68

Mestres educació compensatòria 63,39

Responsabilitats especíiques a escoles 287,85

Responsabilitats especíiques a instituts 316,64

El Consell de Ministres a 5 de desem-
bre de 2014 va acordar modiicar el re-
glament de l’IRPF per als exercicis dels 
anys 2015 i 2016. Aquesta reforma pot 
signiicar una baixada del 1.05% de 
l’IRPF, però de ben segur que suposarà 
també una reformulació de trams i per-
centatges.

Cos MUFACE Drets Passius

A1 48.10 109,86

A2 37,86 86,46
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