
 
 
 
  

Nota informativa que ha emès l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, facilitada pel 
Cap del Servei de Personal de la UPC, Sr. Gonzalo Ruiz Marín 
 
 
Aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten les mesures 
extraordinàries per la reducció del dèficit públic i  el 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 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:  
 
Personal Funcionari (PDI i PAS)  
 
• Reducció de les retribucions bàsiques, salari i triennis, en funció del grup al que  pertanyin. 
Aquest fet comporta una reducció progressiva que aniria del 4,5% en el cas del Grup A1 al 0% de 
reducció al grup E.  
 
• A la paga addicional del mes de juny no se li aplicaran les reduccions abans indicades i a la 
paga addicional del mes de desembre es regula de forma especial una reducció més accentuada 
en el salari i en els triennis.    
 
• Les retribucions bàsiques que seran d’aplicació després d’aquests canvis són les següents:  
 

 

 
• Les retribucions complementaries, el complement específic i el complement de destí, es reduiran 
un 5% lineal. Aquest 5% de reducció s’aplicarà a tota la resta de complements que es puguin 
percebre com complements de càrrec i trams docents i de recerca tant estatals i autonòmics.  
 
• El mes de juny a la paga addicional es liquidarà, per primer cop, el 100% del complement 
específic sense aplicar-hi la reducció del 5%.  
 
Personal Laboral  
 
• Al Personal Docent i Investigador 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 del mes de gener, s’aplicarà a tots els conceptes retributius un 
increment del 0,3%, amb efectes 1 de juny, i posteriorment un decrement del 5%.  
 
Associació Catalana d'Universitats Públiques. 
 
A la intranet de personal dins de l'apartat informació general>Sistema retributiu, s’han publicat les 
noves taules retributives i una explicació mes detallada de l’impacte del canvi legislatiu.  
 
 
 

https://personal.upc.edu/intranet/sp1?m=pas&s=pas/informacio_general&c=pas/informacio_general/sist_ret/index�

