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PERSONAL LABORAL 
RETRIBUCIONS 2020 

 

La IAC ha signat l’increment salarial del 2% en les retribucions per l’any 2020 del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya: 

 
Aquest acord garanteix que el personal laboral de la Generalitat de Catalunya gaudeixi de l’augment 
retributiu 2020 al mateix temps que el personal funcionari. És la retribució bàsica acordada fa tres 
anys a nivell estatal per a tots els treballadors i treballadores públics. Aquest increment serà amb 
efectes de l’1 de gener de 2020. Demanem sigui incorporat a la nòmina de febrer. 
 

Taula de retribucions bàsiques a partir 1 gener 2020 
Increment 2% sobre retribucions desembre 2019 
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Taula de retribucions en concepte de triennis a partir 1 gener 2020 

Increment 2% sobre retribucions desembre 2019 

 
Queda pendent per aquest 2020:  

• Un increment variable, en funció del PIB, que pot arribar a l’1% amb efectes de l’1 de juliol  

• Un increment de la massa salarial del 0,30%, amb fons addicionals, el repartiment dels quals 
s’han de negociar 

Qualsevol millora que es pugui acordar, tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya en el si de la 
MEPAG, serà d’aplicació també al personal laboral. 

 
El dilluns 30 de gener de 2020 s’ha constituït la Comissió Negociadora del VIIè 
Conveni Únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya:   
 
Fins a l’entrada en vigor si s’arriba a acord del futur VIIè Conveni, segueix vigent el VIè Conveni, un 
conveni que vam signar l’any 2005 tots els sindicats presents en aquesta Comissió Negociadora. Un 
conveni que si bé no dona resposta a totes les reivindicacions i millores que hem anat proposant al 
llarg d’aquests 15 anys, sí ens ha permès garantir unes condicions dignes tot i que molt millorables i 
d’altres pendents. 
 
La IAC (present en aquesta Comissió Negociadora a través de la IAC CATAC i d’USTEC-STES/IAC) no 
ha denunciat el VIè Conveni tot i que tenim molt clar que s’han de millorar les condicions del 
personal laboral, i per alguns col·lectius de forma especial. Desconfiem que ara sigui el millor 
moment per negociar, ja que una part important de les modificacions que es proposaran 
necessiten disposar de fons econòmics suficients per a la seva cobertura, i els pressupostos tant 
estatals com els que s’han d’aprovar a Catalunya no contemplen partides suficients que permetin 
recuperar la part del poder adquisitiu perdut i implementar noves millores. 
 
Tanmateix, treballarem els propers mesos per aportar i defensar a les negociacions totes les 
propostes que el personal en general i col.lectius en particular ens heu fet arribar ja i ens fareu 
arribar en els propers dies. 
 
Tenim la voluntat d’arribar a un acord de conveni, com vam fer al 2005, si el resultat d’aquesta 
Comissió Negociadora  comporta realment un endreçament i les millores de les condicions que 
totes i tots considerem justes per continuar amb la prestació d’un servei públic digne i amb dignitat. 

 
laborals@catac.cat 

La millor defensa un bon IAC CATAC ! 
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