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USTEC·STEs

Increment del 0,7,
com a diferencial de l'IPC

En la reunió de la Mesa General de
Negociacions celebrada el dia 31 de
gener de 2006, s'ha debatut l'aplicació
de l'increment de les retribucions per a
aquest any.

Tal com es preveu en el III Acord de
Condicions de Treball, s'ha d'aplicar
l'increment previst a la Llei de
Pressupostos de l'Estat, la diferència
entre aquest increment i l'increment de
l'IPC real de l'any 2005 -que ha estat del
3,7%-, i un 0,05% d'acostament a l'IPC
català.Un altre cop la proposta de
l'Administració a l'hora d'aplicar la
Clàusula de Revisió torna a absorbir
l'l,05% d'increment a les pagues
extraordinàries (el 20% del complement
de destinació a la paga del mes de juny
i el 40% a la paga de desembre).

Des d'USTEC·STEs i les organitza-
cions que conformem la IAC, hem
manifestat el nostre desacord amb
aquesta proposta per considerar que
l'augment de les pagues extres és una
millora retributiva pactada a Madrid i
per tant de compliment obligatori per a
totes les administracions públiques, per
la qual cosa no ha de comportar una
reducció de l'increment general acordat
en el si de la Mesa General a Catalunya.
Finalment, s'aplicaran els increments
que a continuació us detallem en aques-
ta pàgina. 

Resta per negociar encara a la Mesa
Sectorial, la distribució d'un altre 0,3%
de la massa salarial, d'acord amb el que
preveu el punt 5.2 a); l'aplicació i dis-
tribució del qual es destinarà a col·lec-
tius determinats i per a mesures especí-
fiques

Cal recordar que el 2% ja ha estat aplicat
al mes de gener, i que l'1,05% es cobrarà a
les pagues extraordinàries. La resta, el
0,7% de la massa salarial bruta, (sou, trien-
nis, complement de destinació i component
general del complement específic) s'incor-
porarà al complement específic en la nòmi-
na de febrer o març (tan aviat com sigui
tècnicament possible), amb efecte retroac-
tiu des de gener. Això suposa que el tronc
comú del complement específic es veurà
incrementat en 217,44 euros bruts anuals
(18,12 euros mensuals) per al personal de
secundària i en 190,08 euros bruts anuals
(15,84 euros mensuals) per al personal
d'infantil i primària.

Així mateix el 0,7% d'increment s'apli-
carà a cada estadi i als complements pe
càrrec.Per tant, aquests increments modi-
ficaran les taules retributives des del
gener, tal com queden a continuació.
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Increments a la nòmina del 2006

Mes % d'increment  i  part de la nòmina on s'aplica Orígen de l'augment

Gener
2% d'increment en tots els conceptes de la
nòmina.

Aquest 2% d’ncrement prové de la previsió de l'IPC del
2005 que havia fet el govern.

Febrer o març

Increment del 0,7% de la massa salarial bruta,
que es reparteix en dues parts:

a)una part al tronc comú del complement espe-
cífic (18,12  euros mensuals més a secundà-
ria;15,84   euros mensuals més a infantil i
primària)

b)l'altra part suposa un 0,7% d'increment a cada
estadi,  als complements per càrrec  i catedrà-
tics/es (veure taules)

Prové del 0,65 d'augment  del diferencial entre la previ-
sió de l'IPC i la inflació estatal, al qual cal sumar-hi un
0,05% del diferencial de l'IPC català respecte l'estatal
(punt 5.2 de l'acord d'apropament a l'IPC català). Es
pagarà amb efectes retroactius des de gener.

Juny
20% del complement de destinació (tant sols a
la paga extraordinària)

El govern central ha valorat aquest increment de les
pagues extres en un 1,05% de la massa salarial bruta .
Prové de l’acord estatal del 2005 per millorar les pagues
extres.Desembre

40% del complement de destinació (tant sols a
la paga extraordinària)

Total anual 3,75

0,7% d’augment
Canvis a la nòmina febrer o març



Complement específic mensual brut 

Mestres 551,43

Mestres ESO 563,97

PTFP 563,97

Secundària 563,97

Catedràtics 614,86

Estadis
1r  Estadi 101,63

2n  Estadi   106,87

3r  Estadi 121,19

4t  Estadi 131,23

5è  Estadi 77,36

Complements mensuals dels càrrecs de primària

Direcció
Altres càr-

recs uniper-
sonals

Coord. inform
i prev riscos,
cicle, lingüís-

tics, innovació

Tutor 
i especia-

lista

E.-3 línies amb 33 o més mestres i centres d’EE amb 10 o més unitats 552,50 291,08 73,77 52,41

F:-2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d’EE amb 9 o menys unitats 510,22 264,82 73,77 52,41

G.-Centres entre 20 i 23 mestres 423,80 232,22 73,77 52,41

H.-Una línia entre 10 i 19 mestres i ZERs                                                   350,54 211,88 73,77 52,41

I.-D’estructura cíclica de 4 fins a 9 mestres 235,88 130,00 52,41

J.-Centres fins a 3 mestres 148,64 52,41

* Complement itinerància : 121,47

Complements mensuals dels càrrecs de Secundària

Direcció
Altres càrrecs
unipersonals

Cap depart. i
altres coordi.

Tutoria

A.-IES ( 31 o més grups );  EOIs i E. d’ Art (75 o més prof.) 759,37 524,66 73,77 52,41

B.-IES (22-30 grups); EOIs i E. d’ ArDt  (50-70 prof.) 647,75 450,34 73,77 52,41

C.-IES (12-21 grups); EOIs i E. d’Art  (30-49 prof.) 541,42 376,02 73,77 52,41

D.-IES (fins a 11 grups); EOIs i Escoles d’Art (fins a 29 prof.) 499,16 344,43 73,77 52,41

Residències escolars del CET 541,42

Responsables programes de qualitat continua: 205,43
Coordinació, seguiment i suport territorial dels PTTs: 205,43

Complements serveis educatius
Direccions/Responsable d’extensió CRP 595,41

Adjunt a direcció CREDA 345,08

Ps. Ped. EAPs CREDAs, docents CRPs i CAPs 332,63

Mestres Audició i Llenguatge CREDAs 210,47

Mestres CREDAs CRPs adults i centres protecció de  menors 210,47

Coordinador d’èquip LIC 264,56

Professional de suport LIC 201,39

* Inclós complement d’itinerància

Canvien a partir del febrer o març




