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Després d’haver tingut els sous congelats durant més de 
6 anys, l’any 2016 es va produir un mínim increment sa-
larial de l’1%. 

Arran de l’aprovació dels pressupostos generals de 
l’Estat espanyol, que, per motius polítics, no es va pro-
duir ins el mes de juny del 2017, les retribucions també 
han pujat enguany un 1%. Per tant, els i les docents vam 
veure com la nòmina del juliol era la primera del 2017 
any que relectia la pujada de l’1%. Com pertocava, en 
aquesta mateixa nòmina vam rebre l’import correspo-
nent a l’1% no percebut en les 6 nòmines anteriors (de 
gener a juny).

Aquest 1% és del tot insuicient no només per compensar 
l’augment de l’IPC anual sinó també per fer-nos recupe-
rar les retallades que hem patit el sector públic durant 
els anys de l’anomenada crisi econòmica. Si sumen totes 
les retallades, des del 2010 el poder adquisitiu del perso-
nal de les administracions públiques s’ha vist reduït en 
un 15,25%. Les retallades salvatges, la lenta recuperació 
de les pagues extres perdudes i la congelació salarial han 
produït una diferència que ja és hora que desaparegui. La 
distància entre el salari i el poder adquisitiu real encara 
s’obre més (17,5%) si tenim en compte el personal més 
novell que ha entrat al sistema educatiu, a qui el Govern 
ha allargat de 6 a 9 anys el cobrament del primer comple-
ment o estadi.

Encara no recuperem el poder adquisitiu perdut



Retribucions mensuals

Cos Sou Trienni
Complement

destinació
Complement 

especíic

Mestres 978,26 35,48 482,88 569,90

Mestres ESO 978,26 35,48 482,88 694,55

PTFP 978,26 35,48 594,64 582,85

PES 1.131,36 43,52 594,64 582,85

Catedràtics 1.131,36 43,52 712,23 635,46

Complement per estadis

Estadis 1r 2n 3r 4t 5è

Import 105,04 110,46 125,24 135,63 118,72

Total 105,04 1+2= 215,5 1+2+3= 340,75 1+...+4= 476,39 1...+5= 595,10

Val la pena d’insistir una vegada més que calen 9 anys de serveis prestats per assolir el primer 
estadi i 6 anys per a la resta. Aquesta mesura va ser una de les retallades en situació de crisi 
que el Departament no ha volgut revertir (ins aleshores només calien 6 anys per consolidar 
qualsevol estadi, també el primer).

És important de presentar la documentació per consolidar l’estadi tres mesos abans de com-
plir els anys d’antiguitat necessaris, perquè actualment el complement no es cobra amb efectes 
retroactius. 



Complement especíic mensual per càrrec a primària

Direcció Cap 
d’estudis i 
secretaria

Coord. 
Dedicació

Coord. Tutoria

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

719,51 449,41 182,40 76,26 54,19

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

679,68 426,12 170,64 76,26 54,19

G. Centres entre 20 i 23 mestres 584,90 386,94 142,56 76,26 54,19

H. 1 línia entre 10 i 19 mestres i ZER 
i centres d’EPA i penitenciaris de 1a 
categoria

493,71
3

50,46
115,58 76,26 54,19

I. Centres d’estructura cíclica entre 4 
i 9 mestres, centres d’EPA i peniten-
ciaris de 2a categoria

344,6 235,19 --------- 76,26 54,19

J. Centres ins a 3 unitats i centres 
d’EPA

249,15 -------- --------- -------- 54,19

Complement especíic per càrrec a secundària

Direcció Cap 
d’estudis i 
secretaria

Coord. 
Dedicació

Coord Tutoria 
ESO

Tutoria

A. IES (31 o més grups), EOI i esco-
les d’arts (75 o més professors/es)

974,77 729,81 245,46 76,26 76,26 54,19

B. IES (22 a 30 grups), EOI i escoles 
d’arts (entre 50-70 professor/es)

847,57 641,54 221,73 76,26 76,26 54,19

C. IES (12-21 grups), EOI i escoles 
d’arts (entre 30-49 professors/es)

725,87 553,27 193 76,26 76,26 54,19

D. IES (ins a 11 grups) i escoles 
d’arts (ins a 29 professors/es)

671,05 509,55 187,68 76,26 76,26 54,19

Totes les taules salarials i els valors de les retribucions estan publicades oicialment perquè són 
sous públics. Tots els valors que resumim en aquest full informatiu són IMPORTS EN BRUT. 
És molt important comprovar cada mes la nòmina per entendre què estem cobrant i assegu-
rar-nos que ens paguen el que ens correspon. Els valors nets varien d’una persona a una altra 
ja que s’obtenen després d’aplicar descomptes a la nòmina (IRPF i cotitzacions socials).

Descompte en
 nòmina

MUFACE Drets passius Cotització a la
 Seguretat Social

IRPF

Grup A1
48,22 110,14 ----

Segons situació 
personal

Grup A2
37,95 86,68 ----

Segons situació 
personal

Interins
---- ---- 6,35% total

Segons situació 
personal

Funcionaris seleccionats a 
partir del 2011

1.69% de l’H.R. ---- 4,65% base
Segons situació 

personal
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USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC

Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34  
Lleida 973 26 30 32 
Tarragona 977 23 52 63 
Tortosa 977 51 10 46 

@

Complement especíic mensual Serveis Edu-
catius

Direcció/Responsable d’extensió CRP 586,32

Adjunt direcció CREDA 439,37

Ps. Docent EAP, CRP, CAP 389,04

Mestres audició i llenguatge CREDA i 
visuals

363,94

Personal centres protecció de menors 363,96

Complements especíics singular

Mestres en centres penitenciaris 336,15

Mestres itinerants escoles rurals 202,25

Assessors/es LIC 253,44

Coordinadors territorials LIC 318,70

Mestres en centres d’EPA 114,82

Mestres educació compensatòria 64,02

Responsabilitats especíiques en escoles 290,73

Responsabilitats especíiques en insti-
tuts

319,81

Pel que fa a les pagues extraordinàries, recor-
dem que no en vam cobrar una de les correspo-
nents als anys 2012, 2013 i 2014.

L’any 2015, amb el sou encara congelat, vam re-
cuperar el 25% de la paga del 2012; i entre el 

2016  i el 2017 ens n’han pagat un 54,74% més. 
Amb la promesa que durant el primer trimestre 
del 2018 ens retornaran el 20,32% que en resta, 
haurem trigat 4 exercicis iscals a recuperar una 
de les pagues no abonades en el moment que 
ens l’havíem guanyat. I com que ens les tornen 
sense interessos, la pèrdua econòmica és ben 
evident.

El juny d’enguany es va signar a la Mesa General 
un acord que preveu el retorn durant el 2018 
d’un 10% de la paga del 2013. USTEC·STEs 
(IAC) no el va subscriure perquè el considerem 
del tot insuicient i una bona manera de marejar 
la perdiu. Si ens van tornant un 10% cada any, 
trigarem 10 anys a recuperar la paga 2013 (i 10 
més la del 2014!!)

Càlcul de les pagues extres

Cos Sou base Triennis Compl. 
Dest.

Mestres 713,43 25,92 482,86

Mestres 
ESO

713,43 25,92 482,86

PTFP 713,43 25,92 594,64

PES 698,11 26,84 594,64

Cate-
dràtics

698,11 26,84 712,23
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