
 

 

 

 

 

 

El Departament d’Ensenyament concreta com s’aplicarà 

la RETALLADA durant el 2014. 
 

A efectes pràctics retallaran l’equivalent a la quantia 

d’ una paga extraordinària i ho faran en 2 fases. 

 
 Recordem als nostres afiliats, delegats i simpatitzants que l’article 33 de la 

LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, 
publicada al DOGC de 30 de gener, estableix, en virtut dels acords d’analogia, que la 

reducció de les retribucions anuals en un import equivalent a una paga extraordinària per 
al personal funcionari s’apliqui també als centres educatius concertats. 

 
Quantitats: 

 

  L’import reduït serà l’equivalent al 6,25% de les retribucions totals brutes 
percebudes durant l’any 2014. 
 

 Al juny: una reducció del 6,25% de les retribucions totals brutes percebudes entre l’1 de 

gener i el 30 de juny de 2014. 

 Al desembre: una reducció del 6,25% de les retribucions totals brutes percebudes entre l’1 

de juliol i el 31 de desembre de 2014. 
 

Procediment i conceptes de la mensualitat afectats: 

 
1ª FASE:  mes de JUNY: 2ª FASE: mes de desembre: 
 
 

Es detraurà 5/12 parts (41,66%) de la 

paga extraordinària del més de juny i, si 
és necessari,  

+ 
 

 es seguirà retraient dels altres conceptes de la 
mensualitat de juny fins a arribar al 6,25%, en el 

següent ordre: 
 

1r. Plus d’analogia  
2n. Estadis  
3r. Complements de càrrec  
4t. Triennis  
5è. Salari base  

 

Es detraurà la 11/12 parts (91,66%) de 
la paga extraordinària del mes de 

desembre i, si és necessari,  

+ 
 

 es seguirà retraient dels altres conceptes de la 
mensualitat de desembre fins a arribar al 6,25%, en el 

següent ordre: 
 

1r. Plus d’analogia  
2n. Estadis  
3r. Complements de càrrec  
4t. Triennis  
5è. Salari base 

Heu de tenir en compte que: 

 Tota disminució que afecti a la mensualitat ordinària comportarà que les bases reguladores també 
es vegin afectades en la part proporcional corresponent. 

 Criteris anàlegs s’aplicaran en el càlcul de quitances per baixes que es produeixin en d’altres 
moments de l’any.  

 El servei de Pagament Delegat ha comunicat que informarà, a través de l’aplicatiu GConcert, els 
imports percebuts en el període gener-juny de 2014, que són la base del càlcul sobre el qual 
s’aplicarà la deducció. Farà el mateix, pel que fa al segon període, a final d’any. 

 Abast de la mesura:  

Aquesta mesura és d’aplicació per a tot el professorat de nivells concertats (ja estigui en 

pagament delegat o titular) i per a aquells que tinguin la retribució assimilada. 


