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La pèrdua de poder adquisitiu en els
darrers quatre anys
Involució del sou dels professors de secundària: models
comparatius entre els anys 2009 i 2012 segons diferents
graus d'antiguitat.
Us presentem quatre models de taules retributives (depenent de l'antiguitat)
en les quals es pot apreciar tant la important retallada que han sofert les
nostres nòmines, a causa dels ajustos aplicats per part del Govern Central

(maig de 2010 i juliol de 2012), com la dràstica disminució del nostre poder
adquisitiu en relació a l'any 2009. En aquests quadres comparatius no es
reflecteixen la resta de mesures aplicades al nostre sector que empitjoren les
nostres condicions laborals: augment de 18 a 20 hores lectives, augment de

24 a 28 hores de permanència al centre en horari fix, increment de ràtios
d'alumnes, disminució progressiva de la dotació de funcionament ordinari
dels centres, apujada d'IRPF...

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.

Any

Pèrdues retributives amb 0 anys d'antiguitat
2009

Salari brut anual

Pèrdua percentual
respecte de l'any 2009
Salari real (salari
brut/índex IPC)*

33.073,85 €

344,416

Pèrdua poder adquisitiu

Any

2011

Pèrdua percentual
respecte de l'any 2009

Pèrdua poder adquisitiu

2009

36.460,59 €

379,683

2012

31.879,28 €

30.837,38 €

28.998,73 €

-3,61%

-6,76%

-12,32%

322,216

304,035

275,923

-6,44%

-11,72%

-19,88%

Pèrdues retributives amb 9 anys d'antiguitat

Salari brut anual

Salari real (salari
brut/índex IPC)*

2010

2010

2011

2012

35.124,61 €

33.972,22 €

31.951,67 €

-3,66%

-6,82%

-12,37%

355,038

334,942

304,020

-6,49%

-11,78%

-19,92%

Any

Pèrdues retributives amb 18 anys d'antiguitat
2009

Salari brut anual

Pèrdua percentual
respecte de l'any 2009
Salari real (salari
brut/índex IPC)*

41.735,09 €

434,609

Pèrdua poder adquisitiu

Any

2010

2011

40.203,83 €

38.900,46 €

36.569,91 €

-3,67%

-6,79%

-12,38%

406,378

383,531

347,963

-6,49%

-11,75%

-19,93%

Pèrdues retributives amb 30 anys d'antiguitat

Salari brut anual

Pèrdua percentual
respecte de l'any 2009
Salari real (salari
brut/índex IPC)*

Pèrdua poder adquisitiu

2009

47.901,95 €

498,823

2012

2010

2011

2012

46.134,97 €

44.648,90 €

41.963,77 €

-3,69%

-6,79%

-12,40%

466,330

440,207

399,286

-6,51%

-11,75%

-19,95%

*L'última dada de l'índex general de l'IPC publicada per l'INE és de desembre de 2012. Prenem per a cada
any la dada del seu mes de desembre (índex general de l'IPC a Catalunya amb base 2011).

A la gràfica següent es pot observar clarament la reducció salarial dels darrers quatre anys i
comprovar l'agreujament de les retallades que ha suposat l'augment de l'IPC (des de desembre de
2009 a desembre de 2012 ha pujat un 9,4% a Catalunya), minvant el nostre poder adquisitiu en
quasi un 20%.

