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Retribucions a les escoles concertades 
Taules vàlides a partir del juliol de 2019 

 
El 9 de març de 2018 es va signar a Madrid per part del Ministre d’Hisenda i de 
diferents organitzacions sindicals d’àmbit estatal entre les quals estem CCOO l’acord 
que farà realitat el retorn de les pagues extres arrebassades en el 2013 i 2014. 
Aquest Acord General  afecta totes les Administracions Públiques en diferents nivells. 
En concret, pel que respecta a les retribucions, aquest Acord especifica que, per l’any 
2019, s’incrementarien les retribucions en un 2,25% més un 0,25% variable en funció 
d’un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, el qual s’ha produït. Així mateix, 
l’Acord preveia que cada Administració pogués destinar fins un 0,25% de la seva 
massa salarial en Fons Addicionals. 

 
És per això que, amb efectes de l’1 
de juliol d’enguany, s’incrementaren 
les retribucions en un 0,25% i 
respecte els Fons Addicionals, 
convocaran properament la Comissió de 
seguiment de l’acord salarial 2019 en el 
si de la negociació de la Mesa de la 
Funció pública, per negociar el 
repartiment d’un altre 0,25% de la 
massa salarial. 

Per altra banda i respecte al compromís 
de devolució de la paga del 2013, 
l’Administració s’ha compromès a 
efectuar el pagament del 30% en la 
nòmina del mes d’octubre. D’aquesta 
manera es compliria l’Acord que parlava 
de la devolució del 40% en el 2019. 
Les qüatitats que queden pendents 
s’han de pagar segons el següent 
calendari 
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Així doncs, la taula de retribucions pel que queda de l’any 2019 és la següent: 
 

Personal docent Sou Base Plus 
analogia 

Complement 
Específic Trienni 

 Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària 
 Professor/a titular 1.640,49 €  407,58€  35,95 35,60 €  
 Educador/a (unitat 

de suport E.E.) 1.281,39 €  270,53€ ---- 42,82 €  
 Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius 
 Professor/a titular 1.935,31 €  377,42€  35,95 €  42,93 €  
 

      Professor/a ajudant 
C.F. 1.762,06€  346,50€ 35,95 €  38,60 €  

 
       
Estadis 1r.109,57 €  2n.115,24 €  3r.130,65€  4rt.141,48 €  5è.123,85 €  
Acumulat 
mensual   224,81 €  355,46 €  496,94 €  620,79 €  

  
COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2019 

 

Càrrecs directius 
Centres 
estructura 
cíclica 

Centres 
amb 1 o 2 
línies 

Centres 
amb 3 o 4 
línies 

Centres 
amb 5 o 
més línies 

  

Educació Primària 
Director/a 359,42 €  514,91 €  708,88 €  750,43 €  ---- 
Subdirector/a   365,51 €  444,43 €  468,72 €  ---- 
Cap d'estudis 245,30 €  365,51 €  444,43 €  468,72 €  ---- 

Educació Secundària Obligatòria 
Director/a ---- 692,94 €  749,56 €  ---- ---- 
Subdirector/a ---- ---- 571,32 €  ---- ---- 

Cap d'estudis ---- 526,19 €  
 

571,32 €  ---- ---- 

Coor. pedagògic/a ---- ---- 571,32 €  ---- ---- 

Cap de Departament ---- 
 

79,56 € 
 

79,56 €  ---- ---- 

Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior 
Director/a 692,94 € 
Cap d'estudis 526,19 € 
Cap de Departament 79,56 € 

 

VINE I LLUITA AMB NOSALTRES! 


