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INCREMENT RETRIBUTIU 2020 

 

El passat 22 de gener es va publicar al BOE el Reial 

Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 

mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit 

del sector públic, que recull la pujada salarial que 

s’aplica, amb efectes d’1 de gener de 2020, a les 

empleades i empleats públics de les administracions 

estatal, autonòmica i local, i també al sector públic 

empresarial. 

 

En el citat precepte, s’estableix una pujada fixa del 2% 

respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 

2019 i es fixa un possible increment variable, en funció 

del creixement del PIB de 2019, seguint la forma 

utilitzada en exercicis anteriors. 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, el 13 de 

febrer de 2020, va publicar el Decret llei 3/2020, d'11 de 

febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al 

personal del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el qual estableix les condicions i 

els termes en què s’ha de fer efectiu aquest increment 

retributiu al personal al servei de les universitats 

públiques. 

 

Al mateix temps, s'autoritza un increment retributiu 

addicional del 0,30% de la massa salarial del 2019 que 

es podrà destinar, entre d'altres mesures, a la 

implantació de plans i projectes de millora de la 

productivitat o eficiència, a la revisió de complements 

específics, a l'homologació de complements de 

destinació o a l'aportació a plans de pensions. Aquesta 

mesura, hores d’ara, està pendent de determinació atès 

que és objecte de negociació. 

 

Així, doncs, en la nòmina del proper mes de març, la 

Universitat de Lleida aplicarà el 2% d’increment 

retributiu, amb efectes de l'1 de gener de 2020, respecte 

dels imports vigents a 31 de desembre de 2019. 

 

Al mateix temps, el Decret llei estableix la recuperació 

parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 

2013 i es determina que:  

- El personal del sector públic, que va deixar de 

percebre de forma efectiva durant l'exercici 

2013 la quantia equivalent a l'import d'una paga 

extraordinària, paga addicional del complement 

específic o equivalent, percebrà el 60% de 

l'import que es va deixar de percebre en 

aplicació d'aquesta mesura de reducció 

retributiva. 

- Aquest abonament es realitzarà en una sola 

vegada, durant l'any 2020. 

 

La Universitat de Lleida abonarà aquest 60% així que 

disposi de la corresponent autorització de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

MESURES COMPLEMENTARIES AL CALENDARI 

LABORAL DEL PAS  

 

Tal i com es va informar al BIG núm. 96 del mes de 

desembre de 2019, la Junta de Personal i el Comitè 

d’Empresa, van acordat i signar el Calendari Laboral del 

personal d’administració i serveis per a l’any 2020. 

 

En la sessió del Consell de Govern de 18 de febrer, s’ha 

aprovat la mesura complementària de concedir dos dies 

de lliure disposició retribuïts i no recuperables, atès que 

una de les festes oficials del 2020 coincideix en dissabte 

i a més el 2020 és any de traspàs, fet que comporta en 
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els darrers anys una compensació amb dies de lliure 

disposició, retribuït i no recuperable al llarg de l’exercici. 

 

Aquests dies es gaudiran en les mateixes condicions, 

terminis i procediment que els dies d’assumptes 

personals. 

 

Als efectes, la unitat de Personal ja ha introduït al Portal 

de l’Empleat aquests dos dies addicionals a cada 

personal d’administració i serveis o la part proporcional 

que li correspongui.  

 

EDIFICIS EN SERVEIS MÍNIMS DURANT EL 

PERÍODE DE SETMANA SANTA 

 

El Consell de Govern de la UdL en la seva sessió de 18 

de febrer ha acordat que durant el període comprès 

entre el 6 i el 13 d’abril del 2020 (ambdós inclosos), 

període no lectiu a la UdL, es deixaran únicament en 

funcionament aquells espais i instal·lacions de la 

Universitat absolutament imprescindibles per a la 

prestació dels serveis mínims, garantint l’accés restringit 

al personal per a la realització de les tasques 

encomanades.  

 

Es faculta a la Gerència per determinar els serveis 

mínims a prestar per part de les diferents unitats, així 

com les condicions en què es durà a terme tant el 

tancament com els serveis mínims. Als efectes, es 

dictarà la corresponent instrucció de Gerència. 

 

 

 

 


