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Fa una dècada que el Govern de torn a la Generali-
tat de Catalunya retalla en l’educació, i és per això que 
molts països europeus ens porten avantatge. Una situa-
ció generada per partits polítics de tots els colors, sigles 
i ideari, que han anat abusant d’una situació excepcional 
sense revertir res, eludint la seva responsabilitat. Amb la 
nefasta gestió de la pandèmia, l’infrafinançament enca-
ra s’ha evidenciat més i el preu educatiu a pagar ha estat 
molt alt per als treballadores i les treballadores, així com 
per a l’educació pública. USTEC·STEs (IAC) qüestio-
nem si mai tindrem governants a l’alçada d’interpretar 
bé les mancances a l’educació pública i voler posar-hi 
remei, començant per revertir totes i cadascuna de les 
retallades que arrosseguem.

L’any 2021 comença amb l’anunci de l’augment del 0.9% 
del sou dels docents, acord en els Pressupostos Generals de 
l’Estat espanyol (pendent encara d’aplicació en la nòmina 
de febrer o març, de manera retroactiva). L’augment co-
rrespon a la previsió de la inflació del 2021, perquè els nos-
tres sous, de manera inadmissible, estan vinculats al crei-
xement econòmic. Aquest fet fa que en anys d’economia 
normals es perpetuïn les polítiques austericides i de reta-
llades, com ja hem vist els darrers anys. Després de la crisi 
econòmica que deixarà la COVID, no es preveu un futur 
gaire prometedor per recuperar a curt termini la pèrdua 
de poder adquisitiu que, amb tot el que no hem percebut i 
les retallades, la USTEC·STES hem calculat en un 20% de 
mitjana de pèrdua els darrers 10 anys: 



• Retallada del 5% del sou base (Govern Zapatero, 
2010).
• Supressió de les ajudes del Fons d’Acció Social (Go-
vern Mas, 2012 i mantingut per l’actual).
• Supressió de l’aportació en espècie al Pla de Pen-
sions (Govern Mas, 2010 i mantingut per l’actual).
• Sou congelat els anys de les retallades  (Govern Tri-
partit i Govern Mas, durant 6 anys).
• Retallada retributiva del 100% de la maternitat del 
primer any de reducció per cura de fill/a. (Govern 
Mas i mantingut per l’actual).
• Retallades a conseqüència de l’assoliment del 1r es-
tadi  a 9 anys. 
(Govern Mas i mantingut per l’actual).

El Govern català no té plena autonomia per decidir la 
retribució dels treballadors públics, està obligat a aplicar 

la pujada que faci el govern central al sou base, però té la 
potestat per decidir què es fa amb la resta del salari i com-
plements, com ara el de destinació i l’específic. En aques-
ta línia, l’executiu català en mesa general ha confirmat 
que també apujarà un 0.9% aquestes parts de la nòmina.

 
Taules salarials

Totes les taules salarials i els valors de les retribucions 
estan publicades oficialment perquè són sous públics. Tots 
els valors que resumim en aquest full informatiu són IM-
PORTS 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 cotitza-
cions socials).

Cos Sou 
(codi 001)

Trienni
(codi 002)

Complement
de destinació 

(codi 004)

Complement
específic gene-
ral (codi 005)

Total brut

Mestres 1.050,06 38,12 518,32 617,05 2.185,43
Mestres ESO 1.050,06 38,12 518,32 735,21 2.303,59
PTFP 1.050,06 38,12 638,28 630,97 2.319,31
PES 1.214,39 46,74 638,28 630,97 2.483,64
Catedràtics 1.214,39 46,74 764,54 687,47 2.666,40

Complement per estadis

Estadis 
(codi 008) 1r 2n 3r 4t 5è

Import 112,77 118,60 134,46 145,61 127,47
Total 112,77 1+2 = 231,37 1+2+3 = 365,82 1+...+4 = 511,43 1...+5 = 638,90

Complement específic per càrrec a secundària

Direcció
Cap 

d’estudis i 
secretaria/a

Coordina-
ció

Tutoria 
ESO Tutoria

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

1035,97 775,64 81,89 81,89 58,21

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

900,76 681,81 81,89 81,89 58,21

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

771,44 588,01 81,89 81,89 58,21

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

713,20 541,56 81,89 81,89 58,21



Complement específic mensual per càrrec a primària

Direcció Cap d’estudis 
i secretaria/a

Coordinació Tutoria / 
Especialitat

E. 3 línies amb 33 o més mestres i centres d’EE 
amb 10 o més unitats 772,35 482,40 81,89 58,21

F. 2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d’EE 
amb 9 o menys unitats 729,58 457,41 81,89 58,21

G. Centres entre 20 i 23 mestres 627,86 415,36 81,89 58,21
H. 1 línia entre 10 i 19 mestres, ZER, centres 
d’EPA i penitenciaris de 1a categoria 529,96 376,20 81,89 58,21

I. Centres d’estructura cíclica entre 4 i 9 mes-
tres, centres d’EPA i penitenciaris de 2a catego-
ria

369,91 252,46 81,89 58,21

J. Centres fins a 3 unitats i centres d’EPA 267,47 -------- -------- 58,21
Coordinadors en Centre de Formació d'Adults -------- -------- 81,89 --------

Cotitzacions socials

Descompte en nòmina MUFACE Drets passius
Cotització a 
la Seguretat 

Social
IRPF

Grup A1 50,49 115,17 ---- Segons la situa-
ció personal

Grup A2 39,68 90,64 ---- Segons la situa-
ció personal

Interins/es ---- ---- 6,35% total Segons la situa-
ció personal

Funcionaris/es seleccionats/des a 
partir del 2011 1.69% de l’H. R. ---- 4,65% base Segons la situa-

ció personal

Complement específic mensual (serveis educatius)

Direcció grup A 880,04
Responsable d’extensió CRP 629,41
Adjunt direcció CREDA 471,68
Personal. Docent EAP, CRP, CAP 417,63
Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals 390,67
Personal centres protecció de menors 390,69
Coordinació ELIC 880,04
Assessor ELIC 417,63



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 

www.facebook.com/groups/ustecstes/

@ barcelona@sindicat.net  
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net  
tortosa@sindicat.net

@USTECSTEs

Complements específics singulars

Mestres en centres penitenciaris 360,86
Mestres itinerants escoles rurals 217,14
Mestres en centres d’CFA 123,27
Mestres educació compensatòria 68,76
Coordinació programa qualitat ISO 227,91
Coordinació PTT 227,91
Càrrec Annex a la Llotja 416,24
Tècnics amb funció de responsables 616,74
Assessors/es tècnics docents 384,45
Coordinadors/es Escola Treball 400,53

Càlcul de les pagues extraordinàries

Cos Sou base Triennis Complement de destinació Complement específic general
Mestres 765,82 27,79 518,32 617,05
Mestres ESO 765,82 27,79 518,32 737
PTFP 765,82 27,79 638,28 630,97
PES 749,37 28,84 638,28 630,97
Catedràtics 749,37 28,84 764,53 687,47

Pagues extraordinàries

No oblidem finalment que el compromís de retorn de 
les pagues extraordinàries, signat per CCOO i UGT a la 
Mesa General, ha provocat que amb sort, les acabem de 
cobrar 10 anys més tard.

 • L’import de la paga extra del 2012 el vam recuperar 
molt dilatadament, sense cap interès de demora: l’any 
2015 (amb els sou encara congelat) ens van abonar un 
24,04%, l’any 2016 un 20,77%, l’any 2017 un 34,42% i 
l’any 2018 un 20,77%. Vam trigar 4 exercicis fiscals en 
recuperar els nostres diners al 100%.

• L’import de la paga extra del 2013 el vam recuperar 
en tres terminis, també sense que l’administració ens 
abonés mai cap interès de demora: al març de l’any 
2019 ens en va pagar un 10%, el mes d’octubre del 
2019 un 30% i finalment en la nòmina del juliol 2020 
vam recuperar el darrer 60% d’aquesta paga.
Ens manca la paga del 2014, de la qual hauríem de 

cobrar el 55%  “abans d’acabar el 2021”. Es calcula que 
suposa un cost- que han de tenir previst- de més de 320 
milions d’euros. El compromís s’allarga fins al 2022, 
quan rebrem –ja veurem-  el darrer termini del 45% 
d’aquesta paga 2014. 


