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Increments retributius
a la nòmina de març
El Departament d’Educació ens abonarà a la
nòmina de març un increment del 0,5% de
la massa salarial bruta a cadascun dels trams
del complement específic (general, estadis i
càrrecs) en concepte de compensació per la

pèrdua de poder adquisitiu patida l’any
2004. Això suposarà un increment de 10,98
euros mensuals bruts al tram general per al
professorat de primària i de 12,54 euros
bruts per al professorat de secundària. Els

complements per càrrecs i per estadis s’incrementaran també un 0,5%. Aquests increments es pagaran amb efecte retroactiu des
de gener. Per tant, els aspectes de la nòmina
que s’incrementen quedaran de la així:

Tram general del complement específic

Estadis

Tram general

1r estadi

98,94

C.específic

Mestres

525,06

2n estadi

104,04

Mestres ESO

535,14

3r estadi

117, 99

PTFP

535,14

4t estadi

127,76

Secundària

535,14

5è estadi

75,32

Catedràtics

584,68

Complements mensuals bruts dels càrrecs de primària
Direcció

Altres càrrecs Coord. inform. i
Tutor/a
unipersonals prev. riscos

3 línies amb 33 o més mestres i centres d'EE amb 10 o més unitats

477,90

223,39

71,81

25,52

2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d'EE amb 9 o menys unitats

446,73

207,82

71,81

25,52

Centres entre 20 i 23 mestres

372,59

186,08

71,81

25,52

Una línia entre 10 i 19 mestres i ZERs

301,27

166,28

71,81

25,52

D'estructura cíclica de 4 fins a 9 mestres

204.64

101,56

71,81

25,52

Centres fins a 3 mestres

124,71

25,52

Complements mestres itinerants: 65,69

Complements mensuals bruts dels càrrecs de secundària
Direcció

Altres càrrecs
unipersonals

Cap depart.
Tutor/a
I altres coordi.

IES ( 31 o més grups )
EOIs i Escoles d' Art (75 o més prof.)

649,30

420,79

71,81

51,03

IES (22-30 grups). EOIs i Escoles d'Art (50-70 prof.)

550,63

358,44

71,81

51,03

IES (12-21 grups). EOIs i Escoles d'Art (30-49 prof.)

457,11

296,09

71,81

51,03

IES (fins a 11 grups) .EOIs i Escoles d'Art (fins a 29 prof.)

425,97

275,33

71,81

51,03

Residències escolars del CET

457,11

Complements de serveis educatius
Direccions / Responsables d'extensió CRP

457,11

Adjunt a direcció CREDA

223,39

Ps. Pd.EAPS,CREDAS, docents CRPs i CAPs

271,27

Mestres Audició i llenguatge CREDAS

152,33

Coordinador equip LIC

205,02

Professional de suport LIC

143,51

USTEC·STEs considera del tot insuficient
aquest increment i ja que no s’ajusta a la realitat de les pèrdues de poder adquisitiu en
funció de l’IPC de l’any 2004. Si analitzem
els increments retributius del 2005 se’ns diu
que el 2% de la previsió IPC més el 0,7%
(percentatge en què es calcula l’increment
del 20% d’una mensualitat del complement
de destinació en les pagues extres), més el
0,5% de clàusula de revisió salarial fan el
3,2% que és curiosament l’IPC a 31 de
gener 2005, que es considera l’IPC amb què
es tanca l’any 2004.
Així tot sembla rodó, però, a vegades, res no
és el que sembla, ja que s’obvien determinades qüestions:

USTEC·STEs

zL’IPC anual es tanca oficialment a
novembre, com en el cas del càlcul de
l’increment de les pensions, per tant l’IPC
del 2004 no pot ser considerat el 3,2%,

sinó el 3,5%. Curiosament als últims tres
anys l’IPC tancat a novembre sempre ha
estat unes dècimes més alt que el de
gener, emprat arbitràriament per CCOO,
UGT i l’Administració com a base de càlcul de la revisió salarial.
zAixí mateix, el percentatge del 0,7%
resulta absolutament arbitrari com a mitjana, ja que en molt pocs col·lectius d’empleats i empleades públics es pot considerar que l’increment del 20% d’una mensualitat de la paga extra suposi el 0,7%,
ans al contrari en la majoria dels col·lectius suposa una mitjana d’entre el 0,4% i
el 0,5%.
zCCOO i UGT haurien d’aclarir com hem
de considerar aquest arbitrari 0,7%, quan
és salari de l’any en curs o quan representa pagament de la clàusula de revisió salarial de l’any anterior, ja que no seria gens

honest considerar-lo pels dos conceptes
alhora. El 0,7% és increment del 2005 o
revisió del 2004? Ja que si el considerem
salari del 2005 hem d’entendre, en funció
dels increments 2003 i 2004, que
l’Administració ha tancat l’any 2004,
amb la connivència de CCOO, incomplint l’acord del 2000 i escamotejant als
empleats i empleades públiques un 0,7%
USTEC·STEs i el conjunt d’organitzacions que conformem la IAC entenem
que el fet de no cobrar en la paga extra
una mensualitat salarial sencera és un
greuge històric que tenim amb la resta
del món laboral que ha de ser resolt per
l’Administració al marge i a més a més
del salari anual o de la revisió salarial,
perquè sinó resulta que ens l’estem
pagant nosaltres mateixos, ja que simplement ens ho treuen d’aquí per posar-nosho allà.
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