
La pèrdua de poder adquisitiu en els darrers nou anys

Us presentem  quatre  models  de  taules  retributives
(depenent de l'antiguitat) en les quals es pot apreciar
l'impacte  de  l'actual  crisi  al  salari  del  professorat
públic  de  Secundària  de  Catalunya.  Dintre  de  les
retribucions de 2017 hem inclòs la part de la paga de
2012 que la Generalitat de Catalunya ens va tornar el
passat  abril. En aquests quadres comparatius no es
reflecteixen la resta de retallades aplicades al sector i
que  empitjoren  les  nostres  condicions  laborals:
augment de 18 a 19 hores lectives, augment de 24 a
28  hores  de  permanència  al  centre  en  horari  fix,
increment  de  ràtios  d'alumnes,   penalitzacions
econòmiques en cas de baixa,  supressió del  FAS i
eliminació  d'aportacions  al  Pla  de  Pensions,
disminució progressiva de la dotació de funcionament
ordinari  dels  centres,  apujada  d'IRPF  i  altres
impostos...

Com a dada rellevant cal esmentar que la paga extraordinària únicament es va percebre al 100% els mesos de desembre de 2009 i
de juny de 2010.

Pèrdues retributives del professorat amb zero anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011  2012 al 2014 2015 2016 2017

Salari brut anual 33.073,85 31.879,28 30.837,38 28.998,73 31.226,10 31.581,15 32.090,70

Pèrdua respecte
del 2009

-3,61% -6,76% -12,32% -5,58% -4,51% -2,97%

Salari real
 (salari brut/índex

IPC)*
360,549 337,329 318,275 289,068 311,591 309,216 310,330

Pèrdua poder ad-
quisitiu

-6,44% -11,72%
promedi de

-19,82%
-13,57% -14,23% -13,93%

Pèrdues retributives del professorat amb 9 anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011  2012 al 2014 2015 2016 2017

Salari brut anual 36.460,59 35.124,61 33.972,22 31.951,67 34.395,19 34.794,77 35.351,70

Pèrdua respecte
del  2009

-3,66% -6,82% -12,37% -5,66% -4,57% -3,04%

Salari real
 (salari brut/índex

IPC)*
397,469 371,669 350,630 318,504 343,214 340,681 341,866

Pèrdua poder ad-
quisitiu

-6,49% -11,78%
promedi de

-19,86%
-13,65% -14,28% -13,99%
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Pèrdues retributives del professorat amb 18 anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011  2012 al 2014 2015 2016 2017

Salari brut anual 41.735,09 40.203,83 38.900,46 36.569,91 39.402,52 39. 832,41 40.486,18

Pèrdua respecte
del 2009

-3,67% -6,79% -12,38% -5,59% -4,56% -2,99%

Salari real
 (salari brut/índex

IPC)*
454,968 425,415 401,495 364,540 393,180 390,005 391,512

Pèrdua poder ad-
quisitiu

-6,49% -11,75%
promedi de

-19,87%
-13,58% -14,27% -13,95%

Pèrdues retributives del professorat amb 30 anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011  2012 al 2014 2015 2016 2017

Salari brut anual 47.901,95 46.134,97 44.648,90 41.963,77 45.235,85 45.712,65 46.472,77

Pèrdua respecte
del 2009

-3,69% -6,79% -12,40% -5,56% -4,57% -2,98%

Salari real
 (salari brut/índex

IPC)*
522,194 488,175 460,825 418,307 451,388 447,580 449,412

Pèrdua poder ad-
quisitiu

-6,51% -11,75%
promedi de

-19,88%
-13,55% -14,28% -13,94%

*L'última dada de l'índex general de l'IPC publicada per l'INE és de desembre de 2017. Prenem per a cada any la dada del seu mes
de desembre (índex general de l'IPC a Catalunya amb base 2016).

A la gràfica següent es pot observar clarament la reducció salarial dels darrers nou anys (encara cobrem un 3% menys que l'any
2009) i comprovar l'agreujament de les retallades que ha suposat l'augment de l'IPC (el darrer any ha apujat un 1,2%, però des del de-
sembre de 2009 fins al desembre de 2017, ha apujat un 12,7% a Catalunya), minvant el nostre poder adquisitiu en un 13,95%.

Pèrdua percentual del salari brut comparat amb el salari real (promedi de les quatre taules)
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