Sector Administració Local
Fitxa sindical núm. 11/2018

REAL DECRETO 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público.

►► Quan es va publicar ◄◄
Aquest Reial Decret es va publicar el dijous 27 desembre 2018, en el BOE núm. 312 i conté l'aprovat
en matèria retributiva per als empleats/des públics en el consell de Ministres del 21 de desembre
celebrat a Barcelona.

►► A qui li és d'aplicació◄◄
Segons especifica l'article 3.Uno que defineix el sector públic, i que ens afecta segons els apartats
"c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.", així com l'apartat "f) Las
sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en las que la participación,
directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en
este artículo sea superior al 50 por ciento...” , així també l’apartat “h) Las fundaciones del sector
público y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y
Organismos que integran el sector público.”.
Per tant és d'aplicació a tots els empleats/ es del sector públic definits en l'esmentat article 3.Uno, és
a dir, a tot el personal funcionari i laboral de les Corporacions Locals, així com a totes els
treballadors/res de les empreses municipals d’aquestes, Consorcis i Fundacions.

►► L'increment de quan és i a partir de quan◄◄
Segons el punt Dos de l'article 3, l'increment serà del 2,25% a partir l'ú de gener del 2019.
A més de l'anterior, si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2018 arribés o
superés el 2,5 per cent, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25% d'increment
salarial.
A més, es podrà negociar fons addicionals del 0,25% i en funció del compliment d'uns requisits de
superàvit pressupostari en l'exercici 2018 es podrà arribar fins al 0,30%.
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