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APLICACIÓ DEL DECRET LLEI 3/2010, DE 29 DE
MAIG, DE MESURES URGENTS DE CONTENCIÓ DE
LA DESPESA I EN MATÈRIA FISCAL PER A LA
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
En aplicació dels recents canvis legislatius que afecten al
sector públic, amb efectes d'1 de juny de 2010, a les
nòmines del personal de les universitats públiques de
Catalunya s’aplicaran les següents reduccions segons el
col∙lectiu al que pertanyin:

➢

Al Personal Docent i Investigadors s’aplicarà un 5%
de reducció a tots els conceptes retributius.

➢

Al Personal d’Administració i Serveis, atès que encara
no s’havia acordat amb els agents socials la
distribució de l’increment de mes de gener,
s’aplicarà a tots els conceptes retributius un
increment del 0,3% i un decrement del 5%.

Personal eventual:
El personal eventual tindrà una reducció del 8% de les
retribucions d'acord amb el Decret de la Generalitat.

Personal Funcionari (PDI i PAS):
➢

Personal Laboral (PDI i PAS):

Reducció de les retribucions bàsiques, salari i triennis,
en funció del grup al que pertanyin:

Grup

% Reducció salari i triennis
1 de juny – 31 de desembre

A1

4,50%

A2

2,70%

C1

2,00%

C2

0,25% salari i 022% els triennis

➢

Reducció de les retribucions complementaries,
complement específic i complement de destí un 5%
lineal. Aquest 5% de reducció s’aplicarà a tota la
resta de complements que es puguin percebre com
complements de càrrec o trams docents i de
recerca, tant estatals com autonòmics.

➢

A la paga addicional del mes de juny no se li
aplicaran les reduccions abans indicades i es
percebrà, per primer cop, el 100% del complement
específic.

➢

A la paga addicional del mes de desembre, es
regula de forma especial la reducció del component
de salari i triennis, aplicantse només en aquest cas.
Reduccions a aplicar:

Grup

% Reducció salari i triennis de la
paga addicional de desembre

A1

46,3%

A2

32,8%

C1

17,2%

C2

1,3%

Per a qualsevol dubte o aclariment de l’aplicació
concreta d’aquestes reduccions en cada cas particular,
a la intranet de la Universitat es publicaran les noves
taules retributives i al Serveis de Personal podran resoldre
les vostres consultes.

