Full 360

RETRIBUCIONS 2018
Continuem perdent poder adquisitiu

Després d’haver tingut el sou congelat durant més de 6
anys, en els dos darrers va augmentar un irrisori 1%. I
enguany la pujada serà finalment d’un 1,825%. A partir
de gener, depenent del sou, l’increment brut aplicat se situarà entre 40 i 75 euros mensuals en el cas de les jornades senceres. Per tant, un altre cop patim una pèrdua important de poder adquisitiu que detallem més endavant.
Tant els increments del sou base com els del complement
de destinació i els triennis són normativa bàsica que
emana dels pressupostos generals de l’Estat publicats el
4 de juliol de 2018.
Com que des de l’1 de gener d’aquest 2018 no n’havíem
vist ni un cèntim, aquests increments s’aplicaran en els
darrers mesos de l’any de la manera següent:
• Nòmina d’octubre:
-En la columna de liquidació hi constarà l’increment
de l’1,75% de tots els conceptes a partir del mes
d’octubre.
- Pel que fa als endarreriments, es cobraran amb efec-

tes retroactius des de l’1 de juliol. Per tant, es percebran els increments de l’1,75% corresponents als
mesos de juliol, agost i setembre.
- Cal tenir en compte que la gran majoria de càrrecs
d’aquest nou curs es cobren dues vegades a la nòmina
d’octubre: una corresponent a l’octubre mateix i una
altra que correspon als endarreriments del mes de setembre.
•Nòmina de novembre:
- En la columna d’endarreriments hi constarà
l’increment de l’1,5% des de l’1 de gener fins al 30 de
juny.
•Nòmina de desembre:
- Increment lineal (segurament una gran part constarà a la columna d’endarreriments) corresponent al
complement específic del 0,2% de la massa salarial de
tot el 2018. Això representa 70,56€ anuals sigui quin
sigui el cos, sou, la categoria laboral...
•A partir del mes de gener de 2019:
-Augment de 5,04€ bruts en el complement específic.
-Increment retributiu corresponent al 2019 sempre
que hi hagi nous pressupostos generals de l’Estat.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la
qual USTEC·STEs forma part, no va signar l’acord sobre
retribucions perquè el trobava completament insuficient.
Finalment, l’increment retributiu previst per al 2018 serà
d’un 1,825%, mentre que l’IPC interanual a Catalunya
s’ha situat en un 2,3% (IDESCAT: setembre de 2018). Per
tant, enguany el personal de l’Administració perdrà un
0,475% de poder adquisitiu. A més, aquest acord tampoc no contempla la recuperació de la resta de retallades,
com ara les pagues extres del 2013 i 2014.

Amb totes les retallades, des del 2010 el poder adquisitiu del personal de les administracions públiques s’ha reduït en un 17,08%. Si hi afegim la reducció o eliminació
dels increments salarials indirectes, com ara el FAS, el
pla de pensions, els ajuts per activitats fora del centre o
els complements de productivitat del personal laboral, o
l’allargament de 6 a 9 anys del primer estadi docent, ens
n’aniríem a una pèrdua de poder adquisitiu superior al
20%, segons les situacions personals i professionals.

Retribucions mensuals
Cos

Complement Complement Des de gener 2019 Complement específic (+5,04€)
(destinació)
específic

Sou

Trienni

Mestres

995,38

36,10

491,33

579,87

584,91

Mestres ESO

995,38

36,10

491,33

706,70

711,74

PTFP

995,38

36,10

605,05

593,05

598,09

PES

1.151,16

44,28

605,05

593,05

598,09

Catedràtics

1.151,16

44,28

724,69

646,58

651,62

Complement per estadis
Estadis

1r

2n

3r

4t

5è

Import

106,88

112,39

127,43

138,00

120,80

Total

106,88

1+2= 219,27

1+2+3= 346,70

1+...+4= 484,70

1...+5= 605,50

Paga 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. Cal pressionar el Departament perquè
tornin a ser 6 els anys que calguin per consolidar qualsevol estadi, també el primer.
És important de presentar la documentació necessària
per consolidar l’estadi un mes abans de complir-ne els
anys requerits, ja que actualment aquest complement
no es cobra amb efectes retroactius.

Complement específic mensual per càrrec a primària
Direcció

Cap
d’estudis i
secretari/a

Coordinació
(dedicació)

Coordinació

Tutoria

739,10

457,27

185,40

77,59

55,14

691,57

433,58

173,63

77,59

55,14

595,14

393,71

145,05

77,59

55,14

502,35

356,59

117,60

77,59

55,14

350,63

239,31

---------

77,59

55,14

253,51

--------

---------

--------

55,14

E. 3 línies amb 33 o més mestres i
centres d’EE amb 10 o més unitats
F. 2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d’EE amb 9 o menys unitats
G. Centres entre 20 i 23 mestres
H. 1 línia entre 10 i 19 mestres, ZER,
centres d’EPA i penitenciaris de 1a
categoria
I. Centres d’estructura cíclica entre 4
i 9 mestres, centres d’EPA i penitenciaris de 2a categoria
J. Centres fins a 3 unitats i centres
d’EPA

Complement específic per càrrec a secundària
Cap
Direcció d’estudis i
secretaria/a
A. IES (31 o més grups), EOI i escoles d’arts (75 o més professors/es)
B. IES (22 a 30 grups), EOI i escoles
d’arts (entre 50-70 professor/es)
C. IES (12-21 grups), EOI i escoles
d’arts (entre 30-49 professors/es)
D. IES (fins a 11 grups) i escoles
d’arts (fins a 29 professors/es)

991,83

742,58

249,76

77,59

77,59

55,14

862,40

652,77

225,61

77,59

77,59

55,14

738,57

562,95

196,38

77,59

77,59

55,14

682,79

518,47

190,96

77,59

77,59

55,14

Com que es tracta de sous públics, totes les taules salarials i els valors de les retribucions estan publicades
oficialment. Cal tenir en compte que tots els valors que
resumim en aquest full informatiu són IMPORTS EN
BRUT.
Descompte en
nòmina
Grup A1
Grup A2
Interins/es
Funcionaris/es seleccionats/des a partir del 2011

Coordinació
Tutoria TutoCoordinació
(dedicació)
ESO ria

És molt important comprovar cada mes la nòmina per
entendre què estem cobrant i assegurar-nos que ens paguen allò que ens correspon. Els valors nets varien d’una
persona a una altra, ja que s’obtenen després d’aplicar
descomptes a la nòmina.

MUFACE

Drets passius

Cotització a la
Seguretat Social

IRPF

48,99

111,90

----

Segons la situació
personal

38,56

88,07

----

Segons la situació
personal

----

----

6,35% total

Segons la situació
personal

1.69% de l’H. R.

----

4,65% base

Segons la situació
personal

Complement específic mensual (serveis educatius) Càlcul de les pagues extres
Direcció/Responsable d’extensió CRP

596,58

Cos

Adjunt direcció CREDA

447,06

Mestres

725,92

26,37

491,31

Ps. Docent EAP, CRP, CAP

395,85

Mestres ESO

725,92

26,37

491,31

Mestres audició i llenguatge CREDA i
visuals

370,31

PTFP

725,92

26,37

605,05

Personal centres protecció de menors

370,33

PES

710,33

27,31

605,05

Catedràtics

710,33

27,31

724,80

Complement específic singular
Mestres en centres penitenciaris

342,03

Mestres itinerants escoles rurals

205,79

Assessors/es LIC

257,88

Coordinadors territorials LIC

324,28

Mestres en centres d’EPA

116,83

Mestres educació compensatòria

65,14

Responsabilitats específiques en escoles

295,82

Responsabilitats específiques en instituts

325,41

Sou base Triennis Complement
destinació

Valoració d’USTEC·STEs

USTEC·STEs (IAC) considera que l’acord sobre retribuccions, signat per alguns sindicats, dóna oxigen a un
Govern que menysprea de manera continuada els seus
treballadors i treballadores. La gran majoria dels punts signats ja s’havien d’aplicar d’ofici i es rebaixen els acords del
Parlament. D’altra banda, l’increment salarial significa una
pèrdua de poder adquisitiu de més de mig punt. A més, un
altre cop, s’accepten retallades, com ara la pèrdua de les 30
hores per indisposició.
Es tracta del mateix govern que incompleix la moció
121/XI del Parlament de Catalunya, que l’instava a retornar, entre d’altres, la totalitat de la paga del 2013 durant el
2018 i la del 2014 durant el primer trimestre del 2019. Un
menyspreu absolut tant a tots i totes les treballadores de
l’Administració com al Parlament de Catalunya.
La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la
qual forma part USTEC·STEs, hem defensat el retorn de
totes les retallades i una convocatòria específica i extraordinària per al personal interí que consolidi les vacants actuals. I ho tenim clar: no signem el que de fet ja s’hauria
d’haver retornat i volem que es compleixin els acords del
Parlament i que tots els recursos públics que han anat a
pagar el deute dels bancs reverteixin en una sanitat, una
educació i uns serveis públics de qualitat.

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

