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INCREMENT SALARIAL 2017 
 

Avui s’ha publicat al BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals l’Estat per al 2017, que preveu un increment de l’1% de les 
retribucions de les treballadores i treballadors del sector públic amb efectes 
de l’1 de gener d’enguany.  
 
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017 recollia, a la seva Disposició Addicional 23a, 
l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels 
Pressupostos de l’Estat, amb el redactat següent: “Els increments de les 
retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, 
s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions 
incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels 
centres educatius concertats”. 
 
CCOO esperem l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, 
juntament amb el pagament dels endarreriments. Els programes informàtics 
no poden tornar a ser l’excusa. 
 
El compliment d’aquesta obligació legal no ens fa oblidar que aquest 1% 
d’increment salarial és manifestament insuficient, especialment si tenim 
en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests 
moments, per sobre del 2% en termes interanuals. Tornem a sumar més 
pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des de 2010. Un fet que 
contrasta amb el discurs de recuperació econòmica. Així mateix, aquest 
compliment tampoc ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets 
arrabassats aquests darrers anys, ni la incapacitat del Govern de bastir 
uns Serveis Públics forts amb una dotació de personal suficient. 
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