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L'ABAST DE LES RETALLADES A SECUNDÀRIA
(Calculades sobre la base de cinc triennis i dos sexennis reconeguts a maig del 2010)i
I. RETALLADES JA CONSUMADES
DATA

ÒRGAN RETALLADOR

MESURA

IMPACTE

Juny 2010
Govern Espanyol
Retallada salarial d'un 7% al grup A, per diferents conceptes.
-2800€ anuals bruts
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setembre 2011
Govern Català
Augment d'una hora lectiva + una de permanència al centre.
Equivalent a una retallada salarial del 5.3%.
-1900€ anuals brutsii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Augment de la taxa impositiva per rendes del treball, progressiva
segons els trams salarials (IRPF), d'entre un +3% i un +4%
- 570€ anuals brutsiii
d'increment en el nostre tram salarial. Aprox 570€ anuals.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gener 2012

Govern Espanyol

II. RETALLADES A PUNT D'APLICAR-SE
Febrer 2012

Govern Català

Allargament del període necessari per al reconeixement del primer
estadi docent, de 6 a 9 anys.

-1100€ anuals brutsiv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2012 20:38:15

III. RETALLADES EN PROCÉS DE PERPETRACIÓ
Any 2012

Govern Català

Retallada en el tram salarial de complements específics
corresponent a la Generalitat de Catalunya (segons s'ha
-1900€ anuals bruts
anunciat públicament). Representaria la detracció d'una paga extra.
Sobre un 5% de la massa salarial brutav.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Any 2012
Govern Català
Augment del tram d'horari lectiu en 1 hora(?). A 20 hores sobre les
19 anteriorsvi, suposa un -5% de percepció salarial bruta.
-1650€ anuals bruts

CONCLUSIONS
Un professor de secundària que a maig del 2010 estigués percebent 40000 euros anuals bruts (equivalent aprox. a cinc triennis i dos sexennis), està
percebent a hores d'ara 34750€ anuals bruts (comptem, òbviament, l'augment de l'horari lectiu com una retallada salarial més) , és a dir, un 86.8%
del que percebia fa un any i mig, abans de les primeres retallades i augments d'horari lectiu. O el que és el mateix, se li ha aplicat una retallada
efectiva del 13.2%. Si tenim en compte que l'IPC ha crescut un 6.6% des del 2010, això significa que s'ha patit una pèrdua de poder adquisitiu del
19% en només un any i mig.
Si s'apliquen les mesures que s'ha dit públicament que s'està estudiant aplicar, el salari inicial de 40000€ quedarà en 31200€ anuals bruts. És a dir, el
salari s'haurà situat en un 78% del que era dos anys enrere: una retallada efectiva del 22%. Amb el mateix 6.6% anterior (dependrà de l'evolució de
l'IPC), tindríem una pèrdua de poder adquisitiu del 27% en dos anys justos.
Per al professorat que veurà endarrerit el reconeixement del primer estadi de 6 a 9 anys, l'impacte és encara superior, ja que els 1900€ que sumarien
el total anual del primer estadi han de comptar-se com una detracció salarial més. És a dir, i tenint en compte que la seva percepció salarial bruta
anual abans del començament de les retallades no hauria estat de 40000 euros, sinó que se situava en aprox 33800€, i que el no reconeixement del
primer sexenni suposa una detracció de 1440€ anuals bruts sobre una massa salarial bruta d'aproximadament 35500€, tenim un 4% més que caldria
afegir de retallada salarial efectiva.

PROU RETALLADES, ESTEM FARTS QUE ENS
ROBIN!
i És a dir, sobre uns teòrics ingressos salarials anuals bruts d'aproximadament quaranta mil euros a maig de 2010, just abans de la primera retallada.
ii Calculat sobre la base del decrement del preu treball/hora, la qual cosa equival a una baixada efectiva de sou, l'impacte de la qual s'ha considerat a partir de la
diferència entre 18 hores lectives i les 19h a què s'ha ampliat, tenint present que aquestes hores lectives són les que generen la resta. Conseqüentment, un augment
de les hores lectives implica un augment proporcional de la resta d'hores, estigui aquest augment complementari contemplat en l'horari laboral o no.
iii Aquesta quantitat és la resultant d'aplicar aquest augment en l'IRPF sobre la base liquidable general de la quota estatal (50%) de l'IRPF. A Catalunya, la Generalitat
té potestat reguladora sobre l'altre 50%, i ara per ara no ha dit res. Per tant, ho comptem sobre el tram de la quota estatal. Amb 13 pagues -que és el que quedarà de
fet, suposa uns 47€ mensuals. Sembla que començarà a aplicar-se el proper febrer.
iv Segons la proposta presentada pel Departament d'Ensenyament a la Mesa Sectorial de l'Ensenyament. Aquesta mesura afectaria el tram de professorat que
comencés a consolidar estadis a partir de l'any 2012. L'aplicació d'aquesta mesura de retallada en els estadis pot ser modificada i, per tant, és només orientativa. El
Departament ha dit, verbalment, que està disposat a estudiar l'escurçament del tram requerit per al reconeixement del segon estadi del segment de professorat
afectat per aquesta mesura.
v El govern de la Generalitat no ha donat massa pistes sobre la dimensió real d'aquesta retallada ni com pensa aplicar-la, ja sigui detraient el tram proporcional cada
mes o suprimint una paga doble. Igualment, el percentatge de detracció dependrà de quina sigui la massa salarial sobre la qual s'apliqui. Sigui com sigui, el que se
n'ha pogut extreure és que s'està plantejant deixar les pagues extraordinàires reduïdes a la meitat.
vi Tot aplicant el mateix criteri que a l'augment de 18 a 19 hores del setembre de 2011, és a dir, considerant que un augment de les primeres comporta un augment
directament proporcional de les segones.

