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Ensenyament Privat 
 

JA ESTÀ AQUÍ LA RETALLADA! 

El Departament d’Educació, sense tenir en compte la negociació col·lectiva, a partir del mes de juliol 

aplicarà la retallada de retribucions als professors de pagament delegat, que regula el Decret 3/2010 

publicat en el DOGC el dia 31 de maig de 2010. 

La retallada es farà a partir de la nòmina del mes de juliol de 2010 i afectarà al concepte de plus 

d’analogia i antiguitat (ara per ara no sabem si s’aplicarà també la retallada als estadis). Encara que la 

retallada s’iniciï al mes de juliol, no us penseu que serà inferior que al sector públic, és la mateixa quantitat 

però repartida en 6 mesos (juliol-desembre) i en la paga extra de desembre de 2010. 

Tot això significarà tornar per sota de les retribucions de gener de 2009, ja que els professors/es de 

pagament delegat de primària veuran disminuïdes les seves nòmines des del mes de juliol en un mínim 

del 5,30 % mensual en la primària i un 7,22 % mensual en la secundària i d’un mínim d’un 2,6 % anual a la 

primària i un 3,61 % anual a la secundària. En diners significarà que es guanyarà un mínim menys al mes, 

a partir de la nòmina del mes de juliol, de 109,16 € a la primària i 170,67 € en la secundària.  

En aquest quadre queden detallats els descomptes que es faran per als professors de primària, 

secundària i l’ajudant de la FP: 

   
ESO 
POSTOBLIGATÒRIA   MESTRE   ADJUNT PF  

Remuneració mens abans 1/7/2010                         2.362,43 €        2.059,06 €        2.187,25 €   

Remuneració mens a partir 1/7/2010                         2.191,76 €  %     1.949,90 €  %     2.071,78 €  % 

Diferència mensual                           170,67 €  7,22        109,16 €  5,30        115,47 €  5,28 

Diferència Juny-Desembre 2010                         1.194,69 €  3,61         764,12 €  2,65         808,29 €  2,64  

       

Retallada des d'1/07 a 31/12/2010 
ESO 
POSTOBLIGATÒRIA % MESTRE % ADJUNT PF % 

sense triennis                         1.194,69 €  3,61         764,12 €  2,65         808,29 €  2,64  

amb 1 trienni                         1.227,24 €  3,64         780,99 €  2,66         825,16 €  2,65  

amb 2 triennis                         1.259,79 €  3,67         797,86 €  2,68         842,03 €  2,66  

amb 3 triennis                         1.292,34 €  3,70         814,73 €  2,69         858,90 €  2,67  

amb 4 triennis                           1.324,89  3,73         831,60 €  2,70         875,77 €  2,69  

amb 5 triennis                         1.357,44 €  3,75         848,47 €  2,71         892,64 €  2,70  

amb 6 triennis                         1.389,99 €  3,78         865,34 €  2,72         909,51 €  2,71  

amb 7 triennis                         1.422,54 €  3,80         882,21 €  2,73         926,38 €  2,72  

amb 8 triennis                         1.455,09 €  3,82         899,08 €  2,74         943,25 €  2,73  

amb 9 triennis                         1.487,64 €  3,85         915,95 €  2,75         960,12 €  2,73  

amb 10 triennis                         1.511,09 €  3,87         932,82 €  2,76         976,99 €  2,74  
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COMPARACIÓ SALARIAL DEL PERSONAL DOCENT DE NIVELLS 
CONCERTATS I EN PAGAMENT DELEGAT DE GENER-JUNY  
I JULIOL-DESEMBRE DE 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de FETE-UGT pensem que aquesta retallada és una agressió contra els drets dels treballadors 

de l’ensenyament privat concertat sense precedents que no està basat en la igualtat de condicions 

amb els companys dels treballadors de l’ensenyament públic, sinó en una analogia retributiva que ni 

és real ni existeix. 

La FETE-UGT està estudiant amb el seus serveis jurídics emprendre accions judicials contra 

aquesta decisió totalment injusta, en el moment que decidim quina acció prendre’m us la 

comunicarem per tal d’iniciar el procediment judicial que correspongui. 

Ara és l’hora que es noti la nostra veu al carrer el dia 8 de juny tots a la vaga!!!  

 

 

Les teves reivindicacions, el nostre compromís 
 

MESTRE gener-juny juliol-desembre diferència 

SALARI BASE 1.541,96 € 1.541,96 € 0 € 

P. ANALOGIA 481,15 € 371,99 € 109,16 € 

C. ESPECÍFIC 35,95 € 35,95 € 0 € 

TRIENNI 35,62 €    33,21 €  2,41€ 

TOTAL MENSUAL  2.059,06 € 1.949,90 € 109,16 € 

TOTAL ANUAL  14.413,42 € 13.649,30 € 764,12 € 

PROFESSOR ESO I 
POSTOBLIGATÒRIA gener-juny juliol-desembre diferència 

SALARI BASE 1.819,08 €  1.819,08 €  0 € 

P. ANALOGIA 507,40 € 336,73 € 170,67 € 

C. ESPECÍFIC 35,95 € 35,95 € 0 € 

TRIENNI 44,50 €  39,85 €  4,65 € 

TOTAL MENSUAL  2.362,43 € 2.191,76 € 170,67 € 

TOTAL ANUAL 16.537,01 € 15.342,32 € 1194,69 € 

ADJUNT D’ FP gener-juny juliol-desembre diferència 

SALARI BASE 1.647,75 € 1.647,75 € 0 € 

P. ANALOGIA 503,54 € 388,07 € 115,47 € 

C. ESPECÍFIC 35,95 € 35,95 € 0 € 

TRIENNI 35,62 €    33,21 € 2,41 € 

TOTAL MENSUAL   2.187,25 € 2.071,78 € 115,47 € 

TOTAL ANUAL 15.310,75 € 14.502,46 € 808,29 € 


