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EL PERIÓDICO 

POLS SINDICAL AL GOVERN 

Els funcionaris perdran més de 1.000 euros durant 
aquest any 

La paga extra del desembre patirà una retallada que pot arribar al 46% 

Els sindicats denuncien que la rebaixa també afecta les cotitzacions 

El decret aprovat pel Govern central i el de l'Executiu autonòmic suposaran «un cop de destral» al sou 
dels funcionaris que superarà els 1.000 euros anuals i en alguns casos es pot acostar als 2.000, segons 
les estimacions sindicals. Tot i que a les nòmines de juny a desembre perdran una mitjana de 60 a 100 
euros, el cop més contundent el rebran en la paga extraordinària del desembre, en què l'Administració 
es quedarà fins al 46%. 

La complexitat del sistema retributiu de la funció 
pública i de l'aplicació de la mateixa retallada salarial 
ha demorat una mica els càlculs detallats sobre 
l'impacte de la tisorada. En les categories altes del 
personal de l'Administració de l'Estat, els funcionaris 
percebran en els set mesos que queden perquè 
s'acabi l'any 627 euros menys en el sou base anual, 
als quals també cal afegir un altre pessic de 24 euros 
per cada trienni acumulat. 

COMPLEMENTS DISMINUÏTS / Però això és només 
una part de la retribució, en què molt sovint tenen un 
paper molt important el complement de destí que es 
concedeix en funció del lloc de treball concret. En 
aquest cas, la rebaixa salarial serà lineal del 5% amb 
independència de la categoria i el resultat amb entre 
57,84 euros menys i 611,76, segons un informe de la 
Federació de Serveis Públics d'UGT. 

Però això no és tot, ja que el Govern ja va advertir 
que un 30% de l'objectiu d'estalvi per a aquest 
exercici recaurà en la paga extra del desembre. Aquí 
el cop oscil·larà entre l'1,29%, equivalent a 592,95 
euros per al grup C2, i el 46,29%, que suposen 
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623,62 euros menys. Segons les estimacions 
sindicals, l'extra de Nadal es quedarà reduïda a una 
paga gairebé simbòlica que pot arribar a una mica 
més de 500 euros en el millor dels casos. 

EL DIA DE VAGA, UN 5% / La por dels sindicats és 
que alguns funcionaris decideixin finalment no 
secundar la vaga per evitar un descompte de sou i la
part proporcional de les pagues extres que pot 
arribar a un altre 5% mitjà addicional. «La nostra 
resposta és que davant d'una agressió tan forta, no 
ve de 60 o 100 euros», va indicar un sindicalista. 

La lletra menuda del decret depara una altra 
sorpresa per al 2011 al baixar, a partir del gener del 
2011, les bases de cotització a l'aplicar-se les 
actualitzades amb la retallada mitjana del 5% 
incorporada. «Ens perjudica a efectes de qualsevol 
prestació de la Seguretat Social a què tinguem dret 
la resta de la nostra vida, inclosa la pensió de 
jubilació», denuncia l'informe d'UGT. 

El Govern central i el català han justificat la reducció 
del sou dels funcionaris, que ha obligat a trencar 
acords anteriors firmats recentment, en la necessitat 
que els treballadors del sector públic, que tenen la 
feina assegurada, contribueixin a millorar els 
comptes públics amb un estalvi de 2.400 milions per 
a l'Executiu de Madrid i 364,7 per a l'autonòmic. 

Edició Impresa

 
Informació publicada en la 
página 37 de la secció de 
Economía de l'edició impresa 
del dia 08 de juny de 2010 

.PDF 

Comentaris (3) Vots: +0 -2 Compartir:

Anuncios Google 

Oposicions Penitenciaries 
Inici de nous grups presencials. Resultats Garantits. Inform'at 
www.OposicioPenitenciaries.com 
Seguros de coche 2010 
Más de 10 compañías, sólo 4 minutos Compara seguros coche en Rastreator 
Rastreator.com 
Vuelos muy baratos* 
No busques más. Si buscas un vuelo Barato ¡Éste es tu sitio! Ofertas. 
es.Excite.eu/Vuelos-Baratos 




