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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/1946/2019, de 4 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de
revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial (codi de conveni
núm. 79000215011994).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació
especial, relatiu als anys 2018 i 2019, subscrit per la Comissió negociadora en data 15 de maig de 2019, i
d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de
maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

--1 Disposar la inscripció de l'Acord esmentat al Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió negociadora.

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 4 de juny de 2019

Enric Vinaixa i Bonet
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

Acord de revisió salarial sobre el Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial per als
anys 2013-2014.

Barcelona a 15 de maig 2019

Assistents
Sindicats
CCOO: Estrella Gutiérrez, Ferran Delgado.
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UGT: Cristina Martín, Carmen Ruiz i Alejandro Carpintero.
USOC: Leandra Belzunces i Pere Forga
Representació patronal
AESS-DINCAT: Victor Galmes, Daniel Ros i Pedro Sánchez (Assessor).
LA CONFEDERACIÓ: Mercè Batlle

En el dia indicat es reuneixen a les 15 hores a la seu de DINCAT els senyors i les senyores que es relacionen al
marge, per procedir a la revisió salarial del conveni d'escoles d'educació especial de Catalunya per als anys
2013-14.
S'inicia la reunió amb el nomenament de la senyora Estrella Gutiérrez com Presidenta de la reunió d'avui i del
Sr. Pedro Sánchez com Secretari.
I, per unanimitat, ambdues parts

Acorden

Primer
Modificar la taula salarial de les persones que estan en pagament delegat per a l'any 2019 amb increments que
queden recollits a la taula annexa que es registra i que implica:
a) La pujada del 0,2% relativa al 2018 s'ha traslladat, amb una pujada de 5'04 euros fixes per totes les
categories que perceben complement d'analogia. Amb efectes de gener del 2018, s'ha abonat en el
complement d'analogia d'aquestes persones.
b) En relació a l'any 2019, s'ha produït una pujada del 2'25% sobre la massa salarial distribuïda en tots els
conceptes de la nòmina excepte el complement específic i alguns triennis que resten congelats.
S'ha previst per part del Departament, una pujada del 0'25% del total de la massa salarial que dependrà de la
negociació d'uns fons addicionals i que tindrà efectes retroactius al gener 2019. Encara resta conèixer la seva
aplicació i es traslladarà a taules quan es conegui.
A més, també s'ha previst una pujada del 0,25% addicional sobre la massa salarial si es compleixen les
previsions de creixement del PIB efectiu del 2018. Encara resta conèixer la seva aplicació i es traslladarà a
taules quan es conegui.

Segon
S'acorda requerir al Departament d'Ensenyament per tal que els Tècnics de Grau mig que estan en pagament
delegat però no perceben complement d'analogia, puguin percebre aquest increment de 5'04 euros fixes en un
altre concepte.

Tercer
Respecte a les persones treballadores que no estan en pagament delegat, també s'incorporen a taules, que
s'annexen, els increments que s'indiquen:
a) Reflectir la pujada de 5,04 euros mensuals en les taules salarials del 2018, més concretament en el
complement específic en aquelles categories professionals que el tinguin i en el cas de no haver-hi, reflectir-ho
al salari base.
Les taules publicades en aquest acord, substitueixen les publicades el passat mes de desembre del 2018 i
publicades al DOGC mitjançant la Resolució TSF/170/2019, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i
la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2018 del Conveni col·lectiu de treball per al sector
d'escoles d'educació especial.
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b) Traslladar la pujada del 2,25% sobre els conceptes de la massa salarial que corresponguin per no estar
congelats, directament a les taules salarials de 2019, amb efectes del mes de gener. A aquesta quantitat se li
afegiria una quantia d'un 1% del salari base, que s'adheriria al complement específic en cas d'haver-hi i al
salari base en cas de no haver-hi.
c) Equiparar els triennis d'aquelles categories que havien quedat per sota del pagament delegat.
Respecte als dos increments del 0'25% extres, aquests es concretaran en el moment en que es facin efectius
pel pagament delegat i es traslladaran en els mateixos termes al pagament no delegat.

Quart
Les empreses procediran a la regularització de taules al mes següent a la publicació i disposaran de dos mesos
per abonar els endarreriment a partir de la data de publicació d'aquest acord al DOGC.

Cinquè
Es faculta al senyor Pedro Sánchez per tal que pugui inscriure aquests acord al Registre de la Generalitat.

I no havent-hi més qüestions a tractar, es dona per acabada la sessió en el lloc i la data indicats a
l'encapçalament redactant-se l'acta que, llegida, es signada pels assistents en senyal de conformitat.

Taula a partir d'1 de gener de 2019 pagament delegat
Personal docent

Sou

Plus analogia Trienni Compl específic

Professor titular i logopeda

1636,49

406,48

36,12

35,95

Tècnic de grau superior

1930,59

376,4

46,33

35,95

Tècnic de grau mitjà anterior 31/8/98

1636,49

406,48

36,12

35,95

Tècnic de grau mitjà posterior 31/8/98 1636,49

--

36,12

35,95

Fisioterapeuta

1646,97

152,2

47,6

35,95

Educador

1278,26

274,34

42,73

--

Càrrecs directius
Director

513,67

Subdirector

364,63

Cap d'estudis

364,63

Estadis 2019

Primer
109,3

Segon
114,95

Tercer
130,33

Quart
141,13

Cinquè
123,54

Taula de 1 de gener de 2019 (+2,25% i +1% complement)
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Personal docent

Salari base Triennis Complement específic

a) Tècnic grau superior vigent

1930,59

52,11

97,48

b) Mestre taller

1636,49

38,99

91,77

c) Logopeda

1636,49

38,99

91,77

a) Fisioterapeuta

1646,97

47,6

91,98

b) Educador

1278,26

42,73

84,83

c) Monitor esbarjo/menjador i transport

1296,03

43,16

0

a) Cap administratiu

1845,66

58,37

0

b) Oficial administratiu

1459,93

46,27

0

c) Auxiliar administratiu

1272,57

40,20

0

a) Cap de serveis generals

1.576,32

49,83

0

b) Oficial de serveis generals

1.385,54

43,79

0

c) Auxiliar de serveis generals

1.272,57

40,20

0

Personal tècnic

Personal administratiu

Personal de serveis generals

Taula de l'01 de gener de 2018 fins al 30 de juny del 2018
Personal docent

Salari Base Triennis Complement específic

a) Tècnic grau superior vigent

1883,48

52,11

78,60

b) Mestre taller

1596,55

38,99

75,77

c) Logopeda

1596,55

38,99

75,77

a) Fisioterapeuta

1606,78

47,03

75,87

b) Educador

1247,07

42,21

72,33

c) Monitor esbarjo/menjador i transport

1252,11

42,21

0

a) Cap administratiu

1783,10

57,09

0

b) Oficial administratiu

1410,45

45,25

0

c) Auxiliar administratiu

1229,44

39,32

0

Personal tècnic

Personal administratiu

Personal de serveis generals
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a) Cap de serveis generals

1522,90

48,73

0

b) Oficial de serveis generals

1338,59

42,83

0

c) Auxiliar de serveis generals

1229,40

39,32

0

Taula de l'1 de juliol de 2018 en endavant
Personal docent

Salari base Triennis Complement específic

a) Tècnic grau superior vigent

1888,19

52,11

78,60

b) Mestre taller

1600,54

38,99

75,77

c) Logopeda

1600,54

38,99

75,77

a) Fisioterapeuta

1610,79

47,03

75,87

b) Educador

1250,19

42,21

72,33

c) Monitor esbarjo/menjador i transport

1255,24

42,21

0

a) Cap administratiu

1787,56

57,09

0

b) Oficial administratiu

1413,98

45,25

0

c) Auxiliar administratiu

1232,52

39,32

0

a) Cap de serveis generals

1526,70

48,73

0

b) Oficial de serveis generals

1341,93

42,83

0

c) Auxiliar de serveis generals

1232,52

39,32

0

Personal tècnic

Personal administratiu

Personal de serveis generals

(19.196.021)
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