
 
 

RETRIBUCIONS 2009: 

“CONTINÚA LA PÈRDUA DEL PODER ADQUISITIU” 
 

ls pressupostos de l’estat estableixen 
un increment salarial pel 
funcionariat (publicat al 

BOE del 3 de gener) d’un 2%, 
generalitzat a tots els conceptes 
de la nòmina. Aquest serà doncs 
l’únic increment a la primera 
nòmina.  
Igualment i segons està previst 
a la llei de pressupostos, es 
destinarà un increment del 1% 
sobre la massa salarial bruta  
 

 
anual que es farà efectiu a les dues pagues 

extres; de manera que només el veurem 
a les nòmines de juny i desembre. 
Aquest increment ha de completar 

l’acord sindical dels  darrers  tres 
anys segons el qual havíem 

de consolidar el 100% del 
complement específic a les 

pagues extres. És probable 
que  l’assoliment d’aquest 

percentatge sigui a la nòmina 
del desembre 2009. 

 
Com sempre caldrà “sumar” el 0’5% virtual del Fons de Pensions. Quantitat que no passa mai 
per la nostra nòmina i que va directament com a aportació diferida a aquest fons. Del qual i per 
cert, CCOO, UGT i La Caixa (a Catalunya) com a promotors que participen de la gestió,  en 
treuen suculents beneficis de la rendibilitat d’aquests ingressos. 
 
Quedarà pendent en futures negociacions amb la Generalitat, el pagament d’altres fons 
addicionals i de la diferència amb l’IPC, que va superar el 4% en la mitja interanual del 2008. 
Tot i que donada la política restrictiva i de contenció del Departament d’educació (retalls en  
l’oferta d’oposicions, proposta d’hores extres, etc.), molt ens fa pensar que ens tocarà un cop més 
patir la retallada. 
 

�Des de CGT reclamem que la crisi no sigui l’excusa un cop més, per augmentar 
encara més la pèrdua del nostre poder adquisitiu acumulada en els darrers anys. 

� Clàusula de revisió salarial que reguli el nostre sou en funció de l’IPC real. 
� No a les hores extres. Per un complement únic no jerarquitzador. A igual 

treball, igual salari. 
 

E 



NÒMINA  GENER 2009 
 
 Sou Base  C.  Destí  C. Específic *  Triennis 

Mestres Infantil i Primària  982,64 496.76 588,05 35,62 

Mestres ESO i PTFP 982,64 611,76 601,43 35,62 

Professorat Secundària 1157,82 611,76 601,43 44,51 

Catedràtics/ques 1157,82 732,74 655,71 44,51 

 
�RECORDEU: Els antics grups A i B (de la Ley 30/84 y la Ley 3/90) ara són subgrups A1 i A2 
respectivament (segons la ley 7/20007).  
On A1= catedràtics i prof. Secundària /  A2 = Mestres ESO,  PTFP i Mestres infantil i primària 

 
COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS (sexennis) 

 
Amb 1 
estadi 

Amb 2 
estadis 

Amb 3 
estadis 

Amb 4 
estadis 

Amb 5 
estadis 

mes 108,38 222,35 351,58 491,52 574,02 

 

� El 3r estadi del professorat interí s’ha de poder cobrar des de setembre de 2008. 
 

COMPLEMENTS CÀRRECS DE PRIMÀRIA 

 Direcció 
Secretari/ 

Cap d’estudis 
Coordinació * 

Tipologia de centre  Retribució/mes Retribució/mes Retribució/mes 
Centre de 3 línies amb 33 o més 
mestres i centres d’ EE amb 10 o més 
unitats 742,46 463,62 188,2 
Centre 2 línies entre 24 i 32 mestres i 
centres d’ EE amb 9 o menys unitats 701,34 439,69 176,04 

Centres entre 20 i 23 mestres 603,54 399,28 147,09 

Centres d’ una línia entre 10-19 
mestres i ZERs 509,45 361,62 119,27 

Centre d’ estructura cíclica de 4 fins 
a 9 mestres 355,57 242,68  

Centres fins a 3 mestres 257,08   

COMPLMENTS ESPECÍFICS SINGULARS DE COORDINACIÓ 
Tutoria/ mestres especialistes , tutor/a aula acollida 55,92 

Coor. Inform. /Riscos Laborals o cicles 78,68 

Coordinadors de cicles 78,68 

C. mestres itinerants 208,14 

• Amb projecte d’autonomia de centre 
 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
 Direcció 

Secretari/ 
Cap d’estudis 

Coordinació 
AFA 

Centres de Formació d'Adults de més de 6 
mestres 509,45 361,62 119,27 

C. de Formació d'Adults de 4 o 5 mestres 355,57 242,68  



C. de Formació d'Adults de 3 o menys 
mestres 

257,08   

Mestres adults 118,46  

Coordinador de centre d’educació 
d’adults 

 78,68 

 
 
COMPLEMENTS CÀRRECS DE SECUNDÀRIA 

 Direcció 
Secretari/ 

Cap d’estudis 
Coordinació * 

Tipologia de centre Retribució/mes Retribució/mes Retribució/mes 
IES amb 31 o més grups i EOIs i 
Escoles d’ Art amb 75 o més 
professors/es 

995,9 745,63 253,91 

IES entre 22-30 grups i EOIs i 
Escoles d’ Art entre 50-70 
professors/es 

865,93 655,43 226,53 

IES entre 12-21 grups i EOIs i 
Escoles d’Art entre 30-49 professors/es 741,59 565,25 199,14 

IES fins a 11 grups i EOIs i Escoles 
d’Art fins a 29 professors/es 

685,59 520,6 193,67 

    

COMPLMENTS ESPECÍFICS SINGULARS DE COORDINACIÓ 

Coordinadors/es i caps departament 78,68 

Coord. de riscos laborals /informàtica 78,68 

Tutoria 55,92 

 

• Amb projecte d’autonomia de centre 
 
COMPLEMENTS SERVEIS EDUCATIUS 
 Mensual  
Direccions(EAPs, CREDAs,CRPs i Camps d’aprenentatge) 558,24 

Psicòlegs i pedagogs (EAPs, CREDAs, i personal docent CRPs) 401,44 

Càrrec adjunt a director de CREDA 457,45 

Mestres d’Audició i Llenguatge CREDA 401,44 

ELIC (primària i secundària) 261,52 
Personal itinerant rural: complement específic de lloc  208,69  
Responsables d’unitats d’EE   55,92 
Professorat d’aules hospitalàries i tutoria   55,92 
 

 Descomptes 
 MUFACE Drets passius Total Anual 

Grup A1 46,34 105,84 2130,52 

Grup A2 36,47 83,30 1676,78 

Contingències comuns Atur Form. Contínua 
Interins/es 

4,7% 1,60 % 0,1% 

 



JUBILACIÓ LOE 2009 
 
Durant els mesos de gener i febrer s’ha de fer les sol·licituds 
corresponents a aquesta modalitat de jubilació. Les renúncies 
s’han de presentar fins el 31 de març. Els requisits necessaris: 

• Haver estat en actiu els darrers 15 anys. 
• Fer el 60 anys abans del 31 d’agost 2009 
• Tenir acreditats un mínim de 15 anys de serveis efectius a 

L’Estat. 
 

Els funcionaris que tinguin acreditats un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a 
l'Estat, poden percebre una gratificació extraordinària 
(Consulteu la nostra web per saber la documentació que s’ha de presentar, o poseu-vos en 
contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte). 
 

 
HAVERS REGULADORS DE LA JUBILACIÓ 

 
L’haver regulador és la quantitat mitjana referent sobre la qual es calcula el % de la teva 
pensió, en funció dels anys treballats. Amb 35 anys de serveis correspondria el 100%. Cada any 
de serveis menys implicarà un 3,65% menys. Amb 15 anys  cotitzats, mínim per tenir dret a la 
jubilació, correspon un  26,92% de l’haver regulador.  
(Podeu consultar les taules de percentatges a la nostra web)   
 

Pel 2009 

Grup A1 Grup A2 

38.385,89 €/any 
en 14 pagues 

30.210,66 €/any 
en 14 pagues 

Límit Màxim: 
 

34.184,50 € 
bruts/any 

 
 
 


