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PERSONAL LABORAL 
RETRIBUCIONS 2016 

 
 
Divendres passat, 22 de gener, es va constituir la Mesa Negociadora del VI Conveni Únic de 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya, una vegada enllestides les eleccions sindicals a la 
majoria dels departaments on ja funcionen els nous comitès. 
 
La Mesa va acordar per al 2016 l’increment salarial d’un 1%, distribuït de forma proporcional 
entre tots els conceptes retributius. 
 
Aquest increment té efectes des de l’1 de gener de 2016. 
 
La taula de retribucions per a l’any 2016 inclou l’increment d’un 1% sobre les retribucions del 
2015. 
 
Aquest 1% correspon a l’aplicació del Decret Llei 1/2016, el qual representa la traducció al català de 
la Llei 48/2015, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016, que estableix un increment retributiu 
amb caràcter bàsic per a totes les administracions d’un màxim de l’1% respecte al 2015. 
 
El personal de la Generalitat, com que encara tenim retallats altres conceptes que també s’haurien 
d’incrementar en aquest 1%, com el FAS, continua perdent poder adquisitiu en relació amb la resta 
de personal públic d’altres administracions. 
 
En properes reunions de la Mesa haurem de tractar l’aplicació de la resolució aprovada pel 
Parlament els darrers dies, una vegada passi per la Mesa General de personal funcionari i laboral, i 
s’aprovi l’abast de la seva aplicació 
 
Per a CATAC-IAC aquesta proposta és inacceptable, ja que evidencia una manca de 
negociacions reals. Tot i així, però, significa un canvi de tendència quant als darrers anys, en què la 
Generalitat s’ha finançat sistemàticament amb els nostres diners i ara, amb prou feines, ens tornarà 
sense interessos i a llarg termini. 
 

PER UNES RETRIBUCIONS DIGNES 
RECUPEREM EL QUE ÉS NOSTRE  
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Intersindical Alternativa de 
Catalunya

BARCELONA: Via Laietana, 57, 4t 3a, 08003;  tel: 93 317 31 51    sindicat@catac.cat
GIRONA: Gran Via Jaume I, 9 3r, porta A, 17002; tel: 972 22 15 88     girona@catac.cat 
LLEIDA: Av. Catalunya, 2, 25002; tel: 973 26 79 83   lleida@catac.cat 
TARRAGONA: Av. Ramon i Cajal, 52, 1r, 43005; tel: 977 22 65 11 tarragona@catac.cat 


