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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
17770

Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

La pròrroga automàtica dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, en
aplicació de la previsió que conté l’article 134.4 de la Constitució, comporta la impossibilitat
de fer efectiu l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic amb
efectes des de l’1 de gener de 2019.
Així mateix, tenint en compte que el contingut de l’article 18 de la Llei de pressupostos
generals de l’Estat per al 2018 té el caràcter de norma bàsica aplicable a totes les
administracions públiques, si aquesta no es modifiqués, a partir de l’1 de gener de 2019 es
congelarien les retribucions de tots els empleats del sector públic autonòmic i local, sense
que hi hagi raons de política econòmica que justifiquin la situació esmentada.
A això s’hi suma la necessitat que les administracions autonòmiques i locals puguin
traslladar dins el termini establert i en la forma pertinent a la seva pròpia normativa
pressupostària els criteris d’increment retributiu per a l’exercici 2019, màximament si es
tenen en compte les properes convocatòries electorals que han de tenir lloc en l’àmbit
autonòmic i local l’any vinent. La dissolució i constitució dels nous òrgans legislatius
competents per aprovar els seus pressupostos podria comportar que l’increment retributiu
no es pogués aplicar en aquest exercici.
Quant al contingut d’aquest Reial decret llei, dona compliment als acords amb les
organitzacions sindicals en matèria retributiva, assolits en el marc del II Acord per a la
millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, signat pel Govern d’Espanya i les
organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF.
L’Acord estableix un marc plurianual que s’estén entre els anys 2018 i 2020, en el qual
es preveu un increment salarial fix, més un percentatge addicional d’increment lligat al
creixement de l’economia, que han de recollir les successives lleis de pressupostos
generals de l’Estat.
En les mesures que adopta aquest Reial decret llei concorren les circumstàncies de
necessitat extraordinària i urgent que exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola com
a premissa per recórrer a aquesta figura del Reial decret llei, considerant que els objectius
que es pretenen assolir no es poden aconseguir mitjançant la tramitació d’una llei pel
procediment d’urgència, atès que els terminis previstos per a la seva tramitació n’impedirien
l’aprovació abans de concloure l’any 2018.
En conseqüència i en vista dels fets descrits, la necessitat extraordinària i urgent
d’aquest Reial decret llei és plenament justificada.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució
espanyola, a proposta conjunta de la ministra de Política Territorial i Funció Pública i de la
ministra d’Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 21 de desembre de 2018,
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DISPOSO:
CAPÍTOL 1
De la gestió dels pressupostos docents
Article 1. Mòdul econòmic de distribució de fons públics per a sosteniment de centres
concertats.
U. D’acord amb el que estableixen els apartats segon i tercer de l’article 117 i la
disposició addicional vint-i-setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de la distribució de la quantia
global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2019,
és el que fixa l’annex 1 d’aquest Reial decret llei.
A fi de donar compliment al que preveu l’article 116.1 en relació amb el 15.2 de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, les unitats que es concertin en els
ensenyaments d’educació infantil es financen de conformitat amb els mòduls econòmics
que estableix l’annex 1.
Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior es financen d’acord amb els mòduls
econòmics que estableix l’annex 1. A la partida corresponent a altres despeses de les
unitats concertades de formació professional que disposin d’autorització per a una ràtio
inferior a 30 alumnes per unitat escolar, s’aplica un coeficient reductor de 0,015 per cada
alumne menys autoritzat.
El finançament de la formació en centres de treball (FCT) corresponent als cicles
formatius de grau mitjà i superior, pel que fa a la participació de les empreses en el
desenvolupament de les pràctiques dels alumnes, es realitza en termes anàlegs als
establerts per als centres públics.
Els cicles de formació professional bàsica es financen de conformitat amb el mòdul
econòmic que estableix l’annex 1. Els concerts dels cicles de formació professional bàsica
tenen caràcter general, de conformitat amb el que estableix l’article 116.6 de la Llei
orgànica 2/2006, d’educació, modificat per l’apartat setanta de la Llei orgànica 8/2013, de 9
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Així mateix, les unitats concertades en què s’imparteixin els ensenyaments de
batxillerat es financen de conformitat amb el mòdul econòmic que estableix l’annex 1.
Les comunitats autònomes poden adequar els mòduls que estableix aquest annex a
les exigències derivades del currículum establert per cadascun dels ensenyaments,
sempre que això no comporti una disminució de les quanties dels mòduls esmentats en
cap de les quantitats en què es diferencien, que fixa aquest Reial decret llei.
Les retribucions del personal docent tenen efectivitat des de l’1 de gener de 2019,
sense perjudici de la data en què se signin els respectius convenis col·lectius d’empreses
d’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a
cada nivell educatiu en els centres concertats. L’Administració pot acceptar pagaments a
compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions patronals
i consulta amb les sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al
moment en què es produeixi la signatura del conveni corresponent, i es considera que
aquests pagaments a compte tenen efecte des de l’1 de gener de 2019. El component del
mòdul destinat a «Altres despeses» té efecte a partir de l’1 de gener de 2019.
Les quanties assenyalades per a salaris del personal docent, incloses les càrregues
socials, les abona directament l’Administració, sense perjudici de la relació laboral entre el
professorat i el titular del centre respectiu. La distribució dels imports que integren les
«Despeses variables» s’efectua d’acord amb el que estableixen les disposicions
reguladores del règim de concerts.
La quantia corresponent a «Altres despeses» s’abona mensualment; els centres poden
justificar la seva aplicació en finalitzar el corresponent exercici econòmic de manera
conjunta per a tots els ensenyaments concertats del centre. En els cicles formatius de grau
mitjà i superior la durada dels quals sigui de 1.300 o 1.400 hores, les administracions
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educatives poden establir l’abonament de la partida d’altres despeses del segon curs,
fixada en el mòdul que preveu l’annex 1, de manera conjunta amb la corresponent al
primer curs, sense que això suposi en cap cas un increment de la quantia global resultant.
Dos. Els centres docents que tinguin unitats concertades en tots els cursos de
l’educació secundària obligatòria, se’ls ha de dotar del finançament dels serveis d’orientació
educativa als quals es refereix l’article 22.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació. Aquesta dotació es realitza sobre la base de calcular l’equivalent a una jornada
completa del professional adequat a aquestes funcions, per cada 25 unitats concertades
d’educació secundària obligatòria. Per tant, els centres concertats tenen dret a la jornada
corresponent del professional esmentat, en funció del nombre d’unitats d’educació
secundària obligatòria que tinguin concertades. En l’àmbit de les seves competències i
d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, les administracions educatives
poden incrementar el finançament dels serveis d’orientació educativa.
Tres. En l’àmbit de les seves competències, les administracions educatives poden
fixar les relacions professor/unitat concertada adequades per impartir el pla d’estudis
vigent en cada nivell objecte del concert, calculades sobre la base de jornades de professor
amb vint-i-cinc hores lectives setmanals.
L’Administració no assumeix els increments retributius, les reduccions horàries, o
qualsevol altra circumstància que condueixi a superar el que preveuen els mòduls
econòmics de l’annex 1.
Així mateix, l’Administració no assumeix els increments retributius, fixats en conveni
col·lectiu, que suposin un percentatge superior a l’increment establert per al professorat de
l’ensenyament públic en els diferents nivells d’ensenyament llevat que, amb vista a la
consecució de l’equiparació gradual a què fa referència l’article 117.4 de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, se’n produeixi el reconeixement exprés per
l’Administració i la consignació pressupostària consegüent.
Quatre. Les administracions educatives poden, en l’àmbit de les seves competències,
incrementar les relacions professor/unitat dels centres concertats, en funció del nombre
total de professors afectats per les mesures de recol·locació que s’hagin anat adoptant fins
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i que en aquest moment estiguin inclosos en
la nòmina de pagament delegat, així com de la potenciació progressiva dels equips
docents. Tot això, sens perjudici de les modificacions d’unitats que es produeixin en els
centres concertats com a conseqüència de la normativa vigent en matèria de concerts
educatius.
Cinc. Els centres concertats se’ls ha de dotar de les compensacions econòmiques i
professionals per a l’exercici de la funció directiva a què fa referència l’article 117.3 de la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Sis. Les quantitats màximes a percebre dels alumnes en concepte de finançament
complementari al provinent dels fons públics que s’assignin al règim de concerts singulars,
subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, i en concepte exclusiu
d’ensenyament reglat, són les que s’estableixen a continuació:
a) Cicles formatius de grau superior: entre 18 i 36 euros alumne/mes durant deu
mesos, en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
b) Batxillerat: entre 18 i 36 euros alumne/mes durant deu mesos, en el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament als alumnes
d’aquestes quantitats, té el caràcter de complementari a l’abonat directament per
l’Administració per al finançament de les «Altres despeses».
Els centres que l’any 2018 estaven autoritzats per percebre quotes superiors a les
assenyalades les poden mantenir per a l’exercici 2019.
La quantitat abonada per l’Administració no pot ser inferior a la resultant de minorar
en 3.606,08 euros l’import corresponent al component d’«Altres despeses» dels mòduls
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econòmics que estableix l’annex 1, i les administracions educatives competents poden
establir la regulació necessària sobre això.
Set. Finançament de l’ensenyament concertat a les ciutats de Ceuta i Melilla: amb
l’objectiu de dotar els centres dels equips directius en els termes que estableix l’article 117.3
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i de procedir a l’augment de la
dotació del finançament dels serveis d’orientació educativa a què es refereix l’article 22.3
de la mateixa Llei, sobre la base de calcular l’equivalent a una jornada completa del
professional adequat a aquestes funcions, per cada 16 unitats concertades d’educació
secundària obligatòria, i per cada 24 unitats en educació primària, l’import del mòdul
econòmic per unitat escolar per a l’àmbit territorial de les ciutats de Ceuta i Melilla és el que
estableix l’annex 2.
Vuit. A les quanties que recullen els annexos 1 i 2 els és aplicable l’increment
retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB que, d’acord amb l’article 3.dos, s’aprovi
per al personal del sector públic estatal.
Article 2. Autorització dels costos de personal de la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED).
A l’empara del que disposa la disposició addicional primera de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats, i amb subjecció al que ha establert respecte dels
increments retributius aquest Reial decret llei, s’autoritzen els costos de personal docent
(funcionari i contractat) i del personal d’administració i serveis (funcionari i laboral fix) de la
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) per a l’any 2019, pels imports
següents, sense incloure-hi triennis ni Seguretat Social.
Personal docent
(funcionari i contractat)
–
Milers d’euros

Personal no docent
(funcionari i laboral fix)
–
Milers d’euros

58.981,71

28.559,10

El cost del personal no docent (funcionari i laboral fix) establert únicament es pot
superar en les quanties que siguin necessàries com a conseqüència dels processos
d’estabilització d’ocupació temporal i d’oferta d’ocupació pública, fets a l’empara de la Llei
de pressupostos generals de l’Estat corresponent.
CAPÍTOL 2
De les despeses de personal al servei del sector públic
Article 3. Bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica en matèria
de despeses de personal al servei del sector públic.
U. Als efectes del que estableix el present capítol, constitueixen el sector públic:
a) L’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències
estatals i les universitats de la seva competència.
b) Les administracions de les comunitats autònomes, els organismes que en depenen
i les universitats de la seva competència.
c) Les corporacions locals i els organismes que en depenen.
d) Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
e) Els òrgans constitucionals de l’Estat, sense perjudici del que estableix l’article 72.1
de la Constitució, així com les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
f) Les societats mercantils públiques, entenent per tals aquelles en les quals la
participació, directa o indirecta, en el seu capital social de les administracions i entitats
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esmentades en aquest article sigui superior al 50 per cent. En el sector públic estatal es
consideren com a tals les que regula l’article 111.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
g) Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i els ens del
sector públic estatal, autonòmic i local.
h) Les fundacions del sector públic i els consorcis participats majoritàriament per les
administracions i els organismes que integren el sector públic.
i) El Banc d’Espanya en els termes que estableix a la Llei 13/1994, d’1 de juny,
d’autonomia del Banc d’Espanya.
j) El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).
Dos. L’any 2019 les retribucions del personal al servei del sector públic no poden
experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant
pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest i sense considerar a aquests
efectes les despeses d’acció social que, en termes globals, no poden experimentar cap
increment el 2019 respecte als de 2018. Sobre això, es considera que les despeses en
concepte d’acció social són beneficis, complements o millores diferents de les
contraprestacions pel treball dut a terme la finalitat del qual és satisfer determinades
necessitats conseqüència de circumstàncies personals del personal esmentat al servei del
sector públic.
A més d’això, si l’increment del producte interior brut (PIB) a preus constants el 2018
assoleix o supera el 2,5 per cent, s’afegeix, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un
altre 0,25 per cent d’increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent
assenyalat, l’increment disminueix proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi
produït sobre el 2,5 per cent esmentat, de manera que els increments globals resultants
són:
PIB igual a 2,1: 2,30%.
PIB igual a 2,2: 2,35%.
PIB igual a 2,3: 2,40%.
PIB igual a 2,4: 2,45%.
Als efectes del que disposa aquest apartat, pel que fa a l’increment del PIB, s’ha de
considerar l’estimació avanç del PIB de cada any que publica l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Una vegada publicat l’avanç del PIB per l’INE i, prèvia comunicació a
la Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i les condicions
de treball de 9 de març de 2018, mitjançant un acord del Consell de Ministres s’ha
d’aprovar, si s’escau, l’aplicació de l’increment. D’aquest Acord, se n’ha de donar trasllat a
les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies.
A més, es pot autoritzar un increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial
per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat
o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. A les
administracions i la resta d’entitats del sector públic que defineix aquest article en situació
de superàvit pressupostari en l’exercici 2018, aquest increment addicional pot assolir el 0,3
per cent.
Tres. En el sector públic es poden fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o
contractes d’assegurança col·lectius, sempre que no se superi l’increment global que fixa
l’apartat dos anterior.
Quatre. La massa salarial del personal laboral, que es pot incrementar en el
percentatge màxim que preveu l’apartat dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat
per als dos períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions
salarials i extrasalarials meritades pel personal esmentat l’any anterior, tenint en compte
l’increment anual consolidat de l’1,75 per cent autoritzat per al 2018.
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Se n’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagi fet el treballador.
Cinc. 1. Els funcionaris als quals és aplicable l’article 76 del text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre
(d’ara endavant, EBEP), i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, en els termes de la disposició final quarta de
l’EBEP o de les lleis de funció pública dictades en desplegament d’aquell, han de percebre,
en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2019, les
quanties referides a dotze mensualitats que es recullen a continuació:
Grup/subgrup EBEP

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1

14.124,96

543,48

A2

12.213,48

443,16

B

10.676,16

388,92

C1

9.170,28

335,40

C2

7.632,12

228,24

E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP)

6.985,32

171,84

2. Els funcionaris a què es refereix el punt anterior han de percebre, en cadascuna
de les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre l’any 2019, en concepte de
sou i triennis, els imports que es recullen a continuació:
Grup/subgrup EBEP

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1

726,35

27,95

A2

742,29

26,93

B

768,94

28,02

C1

660,48

24,14

C2

630,21

18,84

E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP)

582,11

14,32

Sis. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les retribucions a percebre pels
funcionaris públics que fins a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007
han estat referenciades als grups de titulació que preveu l’article 25 de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, estan referenciades als grups i subgrups de classificació professional que
estableixen l’article 76 i la disposició transitòria tercera de l’EBEP, sense experimentar
altres variacions que les derivades d’aquest Reial decret llei. Les equivalències entre els
dos sistemes de classificació són les següents:
Grup A Llei 30/1984: subgrup A1 EBEP.
Grup B Llei 30/1984: subgrup A2 EBEP.
Grup C Llei 30/1984: subgrup C1 EBEP.
Grup D Llei 30/1984: subgrup C2 EBEP.
Grup E Llei 30/1984: agrupacions professionals EBEP.
Set. El que disposen els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de les
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, són imprescindibles pel
contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 312

Dijous 27 de desembre de 2018

Secc. I. Pàg. 7

Vuit. Els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als
que fixa aquest article han d’experimentar l’adequació oportuna, i esdevenen inaplicables
les clàusules que s’hi oposin.
Nou. Les referències relatives a retribucions que conté aquest Reial decret llei
s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
Deu. Els límits que estableix aquest article són aplicables a les retribucions dels
contractes mercantils del personal del sector públic.
Onze. Aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.13a
i 156.1 de la Constitució. A més, l’apartat tres es dicta en aplicació del que disposa
l’article 29 de l’EBEP.
CAPÍTOL 3
Dels règims retributius
Article 4. Retribucions dels alts càrrecs del Govern de la nació, dels seus òrgans
consultius, de l’Administració General de l’Estat i altre personal directiu.
U. L’any 2019 les retribucions dels alts càrrecs del Govern de la nació i els seus
òrgans consultius queden establertes en les quanties següents, referides a dotze
mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries, i sense perjudici de la retribució per
antiguitat que els pugui correspondre d’acord amb la normativa vigent:
Euros

President del Govern.

82.978,56

Vicepresident del Govern.

77.991,72

Ministre del Govern.

73.211,28

President del Consell d’Estat.

82.579,32

President del Consell Econòmic i Social.

90.215,88

Dos. L’any 2019 les retribucions dels secretaris d’Estat, subsecretaris, directors
generals i assimilats queden establertes en les quanties de sou i complement de destinació
següents, referides a dotze mensualitats, i complement específic anual que es merita
d’acord amb el que estableix l’article 26.dos de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008.
Secretari d’Estat
i assimilats
–
(Euros)

Subsecretari
i assimilats
–
(Euros)

Director general
i assimilats
–
(Euros)

Sou.

13.787,52

13.855,20

13.921,92

Complement de destinació.

22.410,72

18.127,80

14.661,96

Complement específic.

34.969,08

31.113,76

25.365,74

Les pagues extraordinàries dels mesos de juny i de desembre han d’incloure,
cadascuna, a més de la quantia del complement de destinació mensual que es percebi
d’acord amb el que disposen el paràgraf i el quadre anterior, l’import en concepte de sou
que es recull en el quadre següent:

Sou.

Secretari d’Estat i assimilats
–
(Euros)

Subsecretari i assimilats
–
(Euros)

Director general i assimilats
–
(Euros)

696,07

746,53

797,53
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Els alts càrrecs esmentats perceben el complement de productivitat que, si s’escau, i
d’acord amb el que preveu l’article 6.u.E) d’aquest Reial decret llei, els assigni el titular del
departament, dins dels crèdits previstos per a aquest fi. La quantia destinada als alts
càrrecs experimenta l’increment que preveu l’article 3.dos en termes anuals i homogenis
de nombre i tipus de càrrecs, en relació amb l’assignada a 31 de desembre de 2018, i
sense perjudici que les quantitats individuals que s’abonin puguin ser diferents d’acord
amb la normativa reguladora d’aquest complement.
Tres. El 2019, les retribucions dels presidents de les agències estatals, els presidents
i vicepresidents de les entitats públiques empresarials i altres ens públics o, si s’escau, els
directors generals i directors dels organismes esmentats, quan els correspongui l’exercici
de les funcions executives de màxim nivell, s’incrementen, respecte de les vigents a 31 de
desembre de 2018, en el percentatge que preveu l’article 3.dos. Correspon a la persona
titular del Ministeri d’Hisenda la fixació de les retribucions esmentades, sense que es
puguin superar els límits màxims que preveuen el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel
qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic
empresarial i altres entitats, i les ordres dictades en aplicació d’aquest. Les quanties
d’aquests límits vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen en el percentatge que
preveu l’article 3.dos.
Les retribucions dels màxims responsables de les fundacions del sector públic estatal
i dels consorcis participats majoritàriament per l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes es fixen d’acord amb el que preveuen el Reial decret 451/2012, de 5 de març,
i les ordres dictades en aplicació d’aquest, atenent els límits sobre increments retributius
que determina l’article 3.dos.
Quatre. El que disposen els apartats dos i tres d’aquest article no afecta la percepció,
en catorze mensualitats, de la retribució per antiguitat que pugui correspondre d’acord amb
la normativa vigent.
Cinc. 1. L’any 2019 les retribucions dels consellers permanents i del secretari general
del Consell d’Estat queden establertes en les quanties de sou i complement de destinació
següents, referides a dotze mensualitats i de complement específic anual que es merita
d’acord amb el que estableix l’article 26.quatre.1 de la Llei 51/2007, de 26 de desembre.
Euros

Sou.

13.855,20

Complement de destinació.

24.216,36

Complement específic.

37.699,60

Les pagues extraordinàries de juny i de desembre han d’incloure, cadascuna, a més
de la quantia del complement de destinació mensual que es percebi d’acord amb el que
disposa el quadre anterior, la quantia en concepte de sou que es recull a continuació:
Euros

Sou.

746,53

2. El president del Consell d’Estat pot assignar complement de productivitat als
consellers permanents i al secretari general d’aquest, d’acord amb el que preveu l’article
6.u.E) d’aquest Reial decret llei. La quantia destinada als càrrecs esmentats experimenta
l’increment que preveu l’article 3.dos, en termes anuals i homogenis de nombre i tipus de
càrrecs, en relació amb l’assignada a 31 de desembre de 2018.
3. A més, els alts càrrecs esmentats perceben, si s’escau, les retribucions que fixen
els acords aprovats pel mateix òrgan en matèria d’adequació pel concepte d’antiguitat, i si
han tingut la condició prèvia de funcionaris públics, independentment de la seva situació
d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, tenen dret a seguir perfent els triennis
reconeguts sota aquesta condició segons la normativa aplicable en cada cas i a percebre,
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en catorze mensualitats, la diferència resultant per aquest concepte quan la quantia
derivada de la normativa és superior a l’aprovada en els acords esmentats.
Sis. Les quanties retributives que recull aquest article inclouen un augment del 2,25
per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. A aquests càrrecs se’ls aplica
l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB que, d’acord amb l’article 3.
dos, s’aprovi per al personal del sector públic.
Article 5. Retribucions dels membres del Consell General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional i del Tribunal de Comptes.
U. L’any 2019 les retribucions dels membres del Consell General del Poder Judicial,
del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes són les següents:
1.
1.1

Consell General del Poder Judicial.
Els qui exerceixin el seu càrrec amb caràcter exclusiu:

1.1.1 President del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

28.070,28

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

110.062,20

   Total.

138.132,48

1.1.2 Vocal del Consell General del Poder Judicial:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

29.721,44

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

89.410,44

   Total.

119.131,88

1.1.3 Secretari general del Consell General del Poder Judicial:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).
Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).
   Total.

28.470,26
87.915,36
116.385,62

1.2 Els vocals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter exclusiu perceben les
dietes per assistències al Ple o les comissions sense tenir dret a cap altra classe de
remuneració pel càrrec de vocal, excepte les indemnitzacions que els puguin correspondre
per raó de servei.
La quantia global màxima de què disposa el Consell General del Poder Judicial per a
l’abonament d’aquestes dietes per assistències és de 364.368 euros.
2. Tribunal Constitucional.
2.1

President del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

43.968,12

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

108.767,12

   Total.

152.735,24
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Vicepresident del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).
Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).
   Total.

2.3

43.968,12
99.597,54
143.565,66

President de secció del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

43.968,12

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

92.573,32

   Total.

2.4

136.541,44

Magistrat del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

43.968,12

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

85.549,38

   Total.

2.5

129.517,50

Secretari general del Tribunal Constitucional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

36.742,72

Altres remuneracions (a percebre en 14 mensualitats).

76.797,28

   Total.

113.540,00

3. Tribunal de Comptes.
3.1

President del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats): 119.480,34 euros.
3.2

President de secció del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats): 119.480,34 euros.
3.3

Conseller de Comptes del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats): 119.480,34 euros.
3.4

Secretari general del Tribunal de Comptes:

Remuneracions anuals (a percebre en 14 mensualitats): 102.863,88 euros.
Dos. A més de les quantitats derivades del que disposa l’apartat anterior, els càrrecs
esmentats, excepte els que inclou el punt 1.2 d’aquest, perceben, si s’escau, les
retribucions que fixen els acords aprovats pel mateix òrgan en matèria d’adequació pel
concepte d’antiguitat, i si han tingut la condició prèvia de funcionaris públics,
independentment de la seva situació d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, tenen
dret a seguir perfent els triennis reconeguts sota aquesta condició segons la normativa
aplicable en cada cas i a percebre, en catorze mensualitats, la diferència resultant per
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aquest concepte quan la quantia derivada de la normativa esmentada sigui superior a
l’aprovada en els acords esmentats.
Tres. Les quanties retributives que recull aquest article inclouen un augment del 2,25
per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. A aquests càrrecs se’ls aplica
l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB que, d’acord amb l’article 3.
dos, s’aprovi per al personal del sector públic.
Article 6. Retribucions dels funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els
termes de la disposició final quarta de l’EBEP.
U.

L’any 2019 les retribucions dels funcionaris són les següents:

A) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup en què estigui classificat
el cos o escala a què pertanyi el funcionari, en les quanties que reflecteix l’article 3.cinc.1
d’aquest Reial decret llei.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, una el mes de juny i una altra el
mes de desembre, i que es meriten d’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei 33/1987,
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1988. Cadascuna de les
pagues esmentades inclou les quanties de sou i triennis que fixa l’article 3.cinc.2 d’aquest
Reial decret llei i del complement de destinació mensual que es percebi.
Quan els funcionaris hagin prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos
immediats anteriors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extraordinària
experimenta la reducció proporcional corresponent.
C) El complement de destinació corresponent al nivell del lloc de treball que s’ocupi,
en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Nivell

Import
–
Euros

30

12.338,04

29

11.066,64

28

10.601,52

27

10.135,80

26

8.892,48

25

7.889,52

24

7.424,04

23

6.959,28

22

6.493,44

21

6.028,80

20

5.600,16

19

5.314,32

18

5.028,24

17

4.742,16

16

4.456,92

15

4.170,48

14

3.884,88

13

3.598,56

12

3.312,48

11

3.026,40

10

2.740,92
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Import
–
Euros

9

2.598,12

8

2.454,60

7

2.311,80

6

2.168,76

5

2.025,84

4

1.811,52

3

1.597,44

2

1.383,00

1

1.168,80
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En l’àmbit de la docència universitària, la quantia del complement de destinació fixada
en l’escala anterior pot ser modificada, en els casos en què escaigui d’acord amb la
normativa vigent, sense que això impliqui variació del nivell de complement de destinació
assignat al lloc de treball.
D) El complement específic que, si s’escau, estigui assignat al lloc que s’exerceixi, la
quantia anual del qual s’incrementa en el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte
de la vigent a 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que disposa l’article 3.set
d’aquest Reial decret llei.
El complement específic anual es percep en catorze pagues iguals, de les quals dotze
són de percepció mensual i dues addicionals, del mateix import que una de mensual, els
mesos de juny i desembre, respectivament.
Les retribucions que en concepte de complement de destinació i complement específic
percebin els funcionaris públics són, en tot cas, les corresponents al lloc de treball que
ocupin en virtut dels procediments de provisió que preveu la normativa vigent, sense que
les tasques concretes que es duguin a terme puguin emparar que s’incompleixi l’anterior,
a excepció dels supòsits en què la normativa esmentada els reconeix altres quanties i, en
tot cas, la garantia del nivell del lloc de treball que regula l’article 21.2 de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, i el dret a percebre les quantitats que corresponguin en aplicació de
l’article 33.dos de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a 1991.
E) El complement de productivitat retribueix el rendiment especial, l’activitat i la
dedicació extraordinàries i l’interès o la iniciativa amb què s’exerceixin els llocs de treball.
Cada departament ministerial o organisme públic ha de determinar, dins del crèdit total
disponible, que experimenta l’increment màxim que preveu l’article 3.dos, en termes
anuals, respecte a l’establert a 31 de desembre de 2018, les quanties parcials assignades
als seus diferents àmbits orgànics, territorials, funcionals o de tipus de lloc. Així mateix, ha
de determinar els criteris de distribució i de fixació de les quanties individuals del
complement de productivitat, d’acord amb les normes següents:
1a La valoració de la productivitat s’ha de realitzar en funció de circumstàncies
objectives relacionades amb el tipus de lloc de treball i el seu exercici i, si s’escau, amb el
grau de participació en la consecució dels resultats o objectius assignats al programa
corresponent.
2a En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un
període de temps originen drets individuals respecte de les valoracions o apreciacions
corresponents a períodes successius.
F) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que concedeixen els departaments
ministerials o organismes públics dins dels crèdits assignats amb aquesta finalitat, que
experimenten l’increment màxim que preveu l’article 3.dos, en termes anuals, respecte als
assignats a 31 de desembre de 2018.
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Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional i només poden ser reconegudes
per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball sense que, en cap
cas, puguin ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la meritació, ni originar drets
individuals en períodes successius.
G) Es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions
professionals de l’EBEP, d’acord amb el que disposa l’article 24.u.B).b) de la Llei 26/2009,
incrementades en el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2018.
Dos. El Ministeri d’Hisenda pot modificar la quantia dels crèdits globals destinats a
atendre el complement de productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris i altres
incentius al rendiment, per adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al
grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
A aquest efecte, la persona titular del Ministeri d’Hisenda ha d’autoritzar les quanties
assignades en concepte d’incentius al rendiment als diferents departaments ministerials i
organismes públics. Si això implica qualsevol alteració dels crèdits consignats en els
pressupostos generals de l’Estat, els seus efectes econòmics estan condicionats a
l’aprovació del corresponent expedient de modificació pressupostària.
Els departaments ministerials, al seu torn, han de donar compte dels criteris
d’assignació i les quanties individuals dels incentius esmentats al Ministeri d’Hisenda, a
través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, i han d’especificar els criteris
de concessió aplicats.
Tres. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’EBEP perceben les
retribucions bàsiques, inclosos els triennis, corresponents al grup o subgrup en què estigui
classificat el cos o l’escala, en el qual hagin estat nomenats com a interins i les retribucions
complementàries que corresponguin al lloc de treball que exerceixin, excloses les que
estiguin vinculades a la condició de funcionari de carrera, o bé les aprovades pels ministeris
d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública en el cas dels funcionaris interins que no
ocupen cap lloc, i és aplicable a aquest col·lectiu el que disposa el paràgraf B) de l’apartat
u d’aquest article.
Quatre. El personal eventual percep les retribucions per sou i pagues extraordinàries
corresponents al grup o subgrup de classificació al qual el Ministeri de Política Territorial i
Funció Pública assimili les seves funcions i les retribucions complementàries que
corresponguin al lloc de treball, reservat a personal eventual, que exerceixi, i és aplicable
a aquest col·lectiu el que disposa el paràgraf B) de l’apartat u d’aquest article.
Els funcionaris de carrera que, en situació d’actiu o de serveis especials, ocupin llocs
de treball reservats a personal eventual, perceben les retribucions bàsiques corresponents
al seu grup o subgrup de classificació, inclosos els triennis, si s’escau, i les retribucions
complementàries que corresponguin al lloc de treball que ocupin.
Cinc. El complement de productivitat es pot assignar, si s’escau, als funcionaris
interins, al personal estatutari temporal i al personal eventual, així com als funcionaris en
pràctiques, quan aquestes es realitzin ocupant un lloc de treball, sempre que estigui
autoritzada l’aplicació als funcionaris de carrera que ocupin llocs de treball anàlegs, llevat
que el complement estigui vinculat a la condició de funcionari de carrera.
Sis. Quan el nomenament de funcionaris en pràctiques recaigui en funcionaris de
carrera d’un altre cos o escala de grups i/o subgrups de titulació inferior a aquell en què
s’aspira a ingressar, durant el temps corresponent al període de pràctiques o el curs
selectiu, aquests han de seguir percebent els triennis en cada moment perfets, i es
computa aquest temps, als efectes de consolidació de triennis i de drets passius, com a
servit en el nou cos o escala en cas que, de manera efectiva, s’adquireixi la condició de
funcionari de carrera en aquests últims.
Set. El que preveu aquest Reial decret llei s’aplica, així mateix, a les retribucions
fixades en euros que correspondrien en territori nacional als funcionaris destinats a
l’estranger, sense perjudici de la successiva aplicació dels mòduls que siguin procedents
en virtut de la normativa vigent.
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Personal laboral del sector públic estatal.

U. Als efectes d’aquest Reial decret llei, la massa salarial del personal laboral del
sector públic estatal és la que defineix l’article 3.quatre, amb el límit de les quanties que
han rebut l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda a través de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses.
Dos. La massa salarial del personal laboral del sector públic estatal no pot
experimentar un creixement superior al que estableix l’article 3.dos d’aquest Reial decret
llei, sense perjudici del que pugui derivar de la consecució dels objectius assignats a cada
departament ministerial, organisme públic, la resta d’ens públics, societats mercantils
estatals, fundacions del sector públic estatal i consorcis participats majoritàriament per les
administracions i els organismes que integren el sector públic estatal, mitjançant l’increment
de la productivitat o la modificació dels sistemes d’organització del treball o classificació
professional, amb l’informe previ que assenyala l’apartat anterior.
Tampoc no experimenten cap increment superior al que estableix l’article 3.dos les
retribucions de qualsevol altre personal vinculat mitjançant una relació de caràcter laboral
no acollit a conveni independentment de la seva tipologia, modalitat o naturalesa, inclòs el
personal directiu del sector públic.
Tres. El Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, ha d’autoritzar la massa salarial dels departaments ministerials, els organismes,
les agències estatals, les entitats públiques empresarials i altres ens públics i societats
mercantils estatals, així com la de les fundacions del sector públic estatal i la dels consorcis
participats majoritàriament per les administracions i els organismes que integren el sector
públic estatal.
La massa salarial autoritzada s’ha de tenir en compte per determinar, en termes
d’homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
L’autorització de la massa salarial és un requisit previ per al començament de les
negociacions de convenis o acords col·lectius.
Les variacions de la massa salarial bruta s’han de calcular en termes anualitzats i
d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de
personal i antiguitat d’aquest com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries
efectuades i altres condicions laborals, i es computen per separat les quantitats que
corresponguin a les variacions en aquests conceptes.
En el cas de les societats mercantils i les entitats públiques empresarials, per a la
determinació dels conceptes de retribució variable o productivitat, independentment de la
seva denominació concreta, opera com a límit màxim la quantia autoritzada, per aquests
mateixos conceptes, en la massa salarial de 2013 incrementada en un màxim del
percentatge que preveu l’article 3.dos, actualitzada en els percentatges d’increment
corresponents que estableixen les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
En els supòsits d’organismes, agències estatals, entitats públiques empresarials i
altres ens públics, societats mercantils estatals, fundacions i consorcis que hagin obtingut
en l’últim exercici tancat, respecte de l’any immediatament anterior, una millora en el seu
compte de resultats o equivalent, consistent en un increment dels beneficis o una reducció
de les pèrdues, la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses pot autoritzar un
increment addicional de la massa salarial, en concepte de retribució variable que pot ser
destinat a tot el personal d’aquestes.
Per als màxims responsables i el personal d’alta direcció, aquest increment de
retribució variable no pot comportar en cap cas que les seves retribucions totals superin el
límit que estableix el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim
retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres
entitats, i la respectiva ordre de classificació de l’entitat.
El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de la massa salarial,
la distribució i l’aplicació individual de la qual es produeix, si s’escau, per mitjà de la
negociació col·lectiva.
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Correspon a la persona titular del Ministeri d’Hisenda, a proposta de la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses, la determinació de la forma, l’abast i els efectes del
procediment d’autorització, que regula aquest apartat.
Quatre. Quan es tracti de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions
del qual estiguin determinades en tot o en part mitjançant un contracte individual, s’han de
comunicar al Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, les retribucions anualitzades, satisfetes i meritades durant l’any anterior.
Cinc. Les indemnitzacions o bestretes del personal laboral, que es regeixen per la
seva normativa específica, no poden experimentar un creixement superior al que
s’estableixi per al personal no laboral de l’Administració General de l’Estat.
Sis. Els departaments ministerials, els organismes, les agències estatals, les entitats
públiques empresarials i altres ens públics i societats mercantils estatals, així com les
fundacions del sector públic estatal i els consorcis participats majoritàriament per les
administracions i els organismes que integren el sector públic estatal, han de remetre a la
Direcció General de la Funció Pública, per a la seva autorització prèvia, el reconeixement
de crèdits horaris i altres drets sindicals que es puguin establir en relació amb el que
preveu l’article 10 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol. Els acords que s’hagin
adoptat amb anterioritat requereixen l’aprovació esmentada per a la seva aplicació.
El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha de determinar la forma, l’abast i
els efectes del procediment d’autorització que regula aquest apartat.
Article 8.

Retribucions del personal de les Forces Armades.

U. L’any 2019 les retribucions i altres remuneracions del personal de les Forces
Armades les retribucions bàsiques del qual s’imputin a l’article 10 de l’estructura econòmica
de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat i dels seus organismes públics
s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 3.dos, sense perjudici de la retribució
per antiguitat que els pugui correspondre. Així mateix, perceben el complement de
dedicació especial o de productivitat que, si s’escau, els atribueixi el titular del departament,
dins dels crèdits previstos per a aquesta finalitat. La quantia d’aquests crèdits destinada al
personal esmentat s’incrementa en el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte de
l’assignada a 31 de desembre de 2018 en termes anuals i homogenis de nombre i tipus de
càrrecs.
Dos. L’any 2019 les retribucions a percebre pels militars professionals que preveu la
Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, no inclosos a l’apartat anterior, són
les següents:
A) El sou i els triennis, exclosos aquests en els casos en què la normativa així ho
prevegi, que corresponguin al grup o subgrup d’equivalència a efectes retributius en què
estigui classificada l’ocupació corresponent, en la quantia que estableix l’article 3.cinc.1.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, incorporen, cada una, les quanties
de sou i triennis que fixa l’article 3.cinc.2 d’aquest Reial decret llei, en funció del grup o
subgrup que correspongui a l’ocupació i el complement d’ocupació mensual que es
percebi.
La valoració i meritació dels triennis, si s’escau, i de les pagues extraordinàries s’ha
d’efectuar d’acord amb la normativa específica aplicable a aquest personal i,
supletòriament, amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de l’EBEP.
C) El complement d’ocupació, el complement específic i les retribucions restants que
puguin correspondre, que s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 3.dos,
respecte dels vigents a 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que disposa
l’article 3.set d’aquest Reial decret llei.
D) El complement de dedicació especial, inclòs el concepte d’atenció continuada, i la
gratificació per serveis extraordinaris, les quanties dels quals les determina la persona
titular del Ministeri de Defensa dins dels crèdits que s’assignin per a cada una d’aquestes
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finalitats; aquests crèdits experimenten l’increment màxim que preveu l’article 3.dos,
respecte dels establerts a 31 de desembre de 2018 en termes anuals.
El Ministeri d’Hisenda pot modificar la quantia dels crèdits destinats a atendre la
dedicació especial i la gratificació per serveis extraordinaris, per adequar-la al nombre
d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
A aquest efecte, la persona titular del Ministeri d’Hisenda ha d’autoritzar les quanties
assignades en concepte d’incentius al rendiment. Si això implica qualsevol alteració dels
crèdits consignats en els pressupostos generals de l’Estat, els seus efectes econòmics
estan condicionats a l’aprovació del corresponent expedient de modificació pressupostària.
En cap cas, les quanties assignades per complement de dedicació especial o per
gratificació per serveis extraordinaris originen drets individuals respecte de valoracions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
E) L’incentiu per anys de servei, les quanties i els requisits del qual, per a la seva
percepció, els ha de fixar la persona titular del Ministeri de Defensa, previ informe favorable
del Ministeri d’Hisenda a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses.
Tres. Quan el Ministeri de Defensa hagi subscrit concerts amb les universitats per a
la utilització de les institucions sanitàries del departament segons les bases que estableix
per al règim d’aquests el Reial decret 1652/1991, d’11 d’octubre, el personal militar mèdic
i sanitari que ocupi llocs de treball en els centres esmentats, amb la condició de places
vinculades, ha de percebre les retribucions bàsiques que li corresponguin i, en concepte
de retribucions complementàries, els complements de destinació, específic i de
productivitat en les quanties establertes en aplicació de la base tretzena.vuit, 4, 5 i 6.a) i b)
del Reial decret esmentat.
Aquest personal pot percebre, així mateix, l’ajut per a vestuari, i el complement de
dedicació especial en concepte d’atenció continuada, segons el que estableix l’apartat D)
del número anterior, així com les pensions per recompenses i les prestacions familiars que
els puguin correspondre.
Quatre. Els membres de les Forces Armades que ocupin llocs de treball inclosos en
les relacions de llocs de treball del Ministeri o els seus organismes autònoms han de
percebre les retribucions bàsiques corresponents a la seva ocupació militar i les
complementàries assignades al lloc que exerceixin, d’acord amb les quanties que estableix
aquest Reial decret llei per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la disposició final quarta de l’EBEP, sense
perjudici de continuar percebent les pensions i gratificacions que siguin conseqüència de
recompenses militars, així com l’ajuda per a vestuari en la mateixa quantia i condicions que
la resta del personal de les Forces Armades.
El que disposa el present article s’ha d’entendre sense perjudici de la regulació
específica que per a determinats conceptes i personal de les Forces Armades estableix la
normativa vigent.
Article 9.

Retribucions del personal del Cos de la Guàrdia Civil.

U. L’any 2019 les retribucions i altres remuneracions del personal del Cos de la
Guàrdia Civil les retribucions bàsiques del qual s’imputin a l’article 10 de l’estructura
econòmica de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat experimenten l’increment
que preveu l’article 3.dos, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, sense
perjudici de la retribució per antiguitat que els pugui correspondre. Així mateix, perceben el
complement de productivitat que, si s’escau, els atribueixi el titular del departament, dins
dels crèdits previstos per a aquest fi. La quantia d’aquests crèdits destinada al personal
esmentat experimenta l’increment que preveu l’article 3.dos, respecte de l’assignada a 31
de desembre de 2018 en termes anuals i homogenis de nombre i tipus de càrrecs.
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Dos. L’any 2019 les retribucions a percebre pel personal del Cos de la Guàrdia Civil
no inclòs a l’apartat anterior són les següents:
A) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup d’equivalència, a efectes
retributius, en què estigui classificada l’ocupació corresponent, en la quantia que estableix
l’article 3.cinc.1 d’aquest Reial decret llei.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, incorporen, cada una, les quanties
de sou i triennis que fixa l’article 3.cinc.2 d’aquest Reial decret llei, en funció del grup o
subgrup que correspongui a l’ocupació que es tingui i el complement de destinació mensual
que es percebi.
La valoració i meritació dels triennis i de les pagues extraordinàries s’ha d’efectuar
d’acord amb la normativa aplicable a aquest personal i, supletòriament, amb la normativa
dels funcionaris públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en
els termes de l’EBEP.
C) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, que s’incrementen en
el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte de les vigents a 31 de desembre
de 2018, sense perjudici, si s’escau, del que preveu l’article 3.set d’aquest Reial decret llei.
D) El complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris es
regeixen per les normes establertes per als funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit
d’aplicació de l’article 6 d’aquest Reial decret llei i les seves quanties les ha de determinar
el Ministeri de l’Interior dins dels crèdits que s’assignin per a cada una d’aquestes finalitats.
Aquests crèdits experimenten l’increment màxim que preveu l’article 3.dos, respecte a
l’assignat a 31 de desembre de 2018, en termes anuals.
Article 10.

Retribucions del personal del Cos Nacional de Policia.

U. L’any 2019 les retribucions i altres remuneracions del personal del Cos Nacional
de Policia les retribucions bàsiques del qual s’imputin a l’article 10 de l’estructura
econòmica de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat i dels seus organismes
públics experimenten l’increment que preveu l’article 3.dos, respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2018, sense perjudici de la retribució per antiguitat que els pugui
correspondre. Així mateix, perceben el complement de productivitat que, si s’escau, els
atribueixi el titular del departament, dins dels crèdits previstos per a aquest fi. La quantia
d’aquests crèdits destinada a aquest personal experimenta l’increment que preveu
l’article 3.dos, respecte de l’assignada a 31 de desembre de 2018 en termes anuals i
homogenis de nombre i tipus de càrrecs.
Dos. L’any 2019 les retribucions dels funcionaris del Cos Nacional de Policia no
inclosos a l’apartat anterior són les següents:
A) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup d’equivalència, en què
estigui classificada, a efectes econòmics, la categoria corresponent, en la quantia que
estableix l’article 3.cinc.1 d’aquest Reial decret llei.
B) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any, incorporen, cada una, les quanties
de sou i triennis que fixa l’article 3.cinc.2 d’aquest Reial decret llei, en funció del grup o
subgrup que correspongui a la categoria que es tingui i el complement de destinació
mensual que es percebi.
La valoració i meritació dels triennis i de les pagues extraordinàries s’ha d’efectuar
d’acord amb la normativa aplicable a aquest personal i, supletòriament, amb la normativa
dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els
termes de l’EBEP.
C) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, que s’incrementen en
el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte de les vigents a 31 de desembre
de 2018, sense perjudici del que preveu l’article 3.set d’aquest Reial decret llei.
D) El complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris es
regeixen per les normes establertes per als funcionaris de l’Estat inclosos a l’article 6
d’aquest Reial decret llei i les seves quanties les ha de determinar el Ministeri de l’Interior
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dins dels crèdits que s’assignin per a cada una d’aquestes finalitats. Els crèdits esmentats
experimenten l’increment màxim que preveu l’article 3.dos, respecte a l’assignat a 31 de
desembre de 2018, en termes anuals.
Article 11. Retribucions dels membres de les carreres judicial i fiscal, del cos de lletrats
de l’Administració de justícia i dels cossos al servei de l’Administració de justícia.
U. L’any 2019, d’acord amb el que disposa l’article 3.dos d’aquest Reial decret llei,
les retribucions dels membres de les carreres judicial i fiscal són les següents:
1. El sou, a què es refereixen els annexos I i IV, respectivament, de la Llei 15/2003,
de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, queda
establert per a l’any 2019 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Carrera judicial
President de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem).

25.404,96

President de sala de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem).

24.067,32

President del Tribunal Superior de Justícia.

24.525,72

Magistrat.

21.801,36

Jutge.

19.075,56
Carrera fiscal

Fiscal superior de la comunitat autònoma.

24.525,72

Fiscal.

21.801,36

Advocat fiscal.

19.075,56

2. La retribució per antiguitat o triennis que, si s’escau, correspongui.
3. Les pagues extraordinàries, que es meriten d’acord amb la normativa aplicable als
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de
la disposició final quarta de l’EBEP, són dues l’any per un import, cada una, d’una
mensualitat del sou, antiguitat o triennis, segons el cas, i la quantia que assenyala l’annex X
de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2011, en els valors vigents a 31 de desembre de 2018 incrementats com a màxim en
el percentatge que preveu l’article 3.dos.
4. Les retribucions complementàries i les variables i especials dels membres de les
carreres judicial i fiscal que s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 3.dos,
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018.
El crèdit total destinat a les retribucions variables per objectius dels membres de les
carreres judicial i fiscal que assenyalen el capítol III del títol I i el títol II de la Llei 15/2003,
reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, no pot excedir el 5 per cent
de la quantia global de les retribucions fixes dels membres de les carreres judicial i fiscal,
respectivament.
5. El que estableix aquest apartat s’entén sense perjudici del que preveu l’article 9.2
de la Llei 15/2003.
Dos. Els fiscals que, en desplegament de la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, per la qual
es modifica la Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l’Estatut orgànic del
Ministeri Fiscal, siguin nomenats fiscals en cap d’una fiscalia d’àrea creada on hi hagi una
secció de l’audiència provincial en una seu diferent de la capital de província, perceben el
complement de destinació pel criteri de grup de població corresponent als fiscals destinats
a la seu de la fiscalia provincial i el complement de destinació en concepte de representació,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 312

Dijous 27 de desembre de 2018

Secc. I. Pàg. 19

el complement específic i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que corresponen
a una destinació de tinent fiscal de fiscalia provincial.
La resta de fiscals en cap d’una fiscalia d’àrea perceben el complement específic
corresponent a una destinació de tinent fiscal de fiscalia provincial.
Els fiscals en cap i tinents fiscals de la fiscalia provincial perceben les retribucions
complementàries i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que corresponen als
fiscals en cap i tinents fiscals de l’Audiència Provincial, respectivament.
El tinent fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat percep les
retribucions complementàries i la quantia a incloure en pagues extraordinàries que
corresponen al tinent fiscal inspector de la Fiscalia General de l’Estat.
Els fiscals adscrits a fiscals de sala de la Fiscalia General de l’Estat i els fiscals de la
Unitat de Suport de la Fiscalia General de l’Estat perceben en concepte de complement
específic el corresponent als fiscals de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de
l’Estat.
Els fiscals degans de seccions territorials de fiscalia provincial perceben, en concepte
de complement específic, el corresponent als fiscals coordinadors.
Els fiscals degans de seccions especialitzades perceben les retribucions
complementàries i la paga extraordinària corresponents als fiscals degans de seccions
territorials.
Els fiscals de la categoria segona, no coordinadors, de les fiscalies de comunitat
autònoma, inclosos els de les seccions territorials de les fiscalies esmentades, perceben
el complement de destinació i la quantia a incloure en la paga extraordinària corresponents
als tinents fiscals de fiscalia de comunitat autònoma, excepte a les comunitats autònomes
on la fiscalia no es disgregui orgànicament en fiscalia de la comunitat autònoma i fiscalia
provincial de la província on tingui la seva seu.
Tres. L’any 2019, d’acord amb el que disposa l’article 3.dos d’aquest Reial decret llei,
les retribucions dels membres del cos de lletrats de l’Administració de justícia i dels cossos
al servei de l’Administració de justícia són les següents:
1. El sou, d’acord amb el detall que a continuació es reflecteix, i la retribució per
antiguitat o triennis que, si s’escau, els correspongui.
a) El sou dels membres del cos de lletrats de l’Administració de justícia queda
establert per a l’any 2019 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Lletrats de l’Administració de justícia de primera categoria.

19.075,56

Lletrats de l’Administració de justícia de segona categoria.

18.131,04

Lletrats de l’Administració de justícia de tercera categoria.

16.845,48

b) El sou dels funcionaris dels cossos al servei de l’Administració de justícia queda
establert per a l’any 2019 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Metges forenses i facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses.

16.350,96

Gestió processal i administrativa.

14.119,20

Tramitació processal i administrativa.

11.604,96

Auxili judicial.

10.526,16

Tècnics especialistes de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

14.119,20

Ajudants de laboratori de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

11.604,96
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c) Els triennis perfets amb anterioritat a l’1 de gener de 2004, en els cossos al servei
de l’Administració de justícia declarats a extingir per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de
desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial,
queden establerts per a l’any 2019 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Euros

Cos d’oficials.

565,44

Cos d’auxiliars.

435,96

Cos d’agents judicials.

376,56

Cos de tècnics especialistes.

565,44

Cos d’auxiliars de laboratori.

435,96

Cos d’agents de laboratori a extingir.

376,56

Cos de secretaris de jutjats de pau de municipis amb més de 7.000 habitants,
a extingir.

636,12

Els triennis perfets amb anterioritat a l’1 de gener de 1995 pel personal enquadrat en
els cossos de metges forenses i tècnics facultatius queden establerts per a l’any 2019
en 681,84 euros anuals, referits a dotze mensualitats.
2. Les pagues extraordinàries, que es meriten d’acord amb la normativa aplicable als
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de
la disposició final quarta de l’EBEP, són dues l’any per un import, cada una, d’una
mensualitat del sou, antiguitat o triennis, segons el cas, i la quantia complementària que
assenyala l’annex XI de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2011, en els valors vigents a 31 de desembre de 2018, incrementats com
a màxim en el percentatge que preveu l’article 3.dos.
3.a) El complement general de lloc per als llocs adscrits als funcionaris del cos de
lletrats de l’Administració de justícia, quan els sigui aplicable el Reial decret 2033/2009,
de 30 de desembre, queda establert per a l’any 2019 en les quanties següents, referides a
dotze mensualitats:
Euros

Llocs de tipus I.

17.095,20

Llocs de tipus II.

14.602,08

Llocs de tipus III.

13.941,84

Llocs de tipus IV.

13.836,60

Llocs de tipus V.

10.005,48

La resta de retribucions complementàries, variables i especials dels funcionaris del
paràgraf anterior s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte de
les vigents a 31 de desembre de 2018, sense perjudici, si s’escau, del que preveu l’article
3.set d’aquest Reial decret llei.
Els membres del cos de lletrats de l’Administració de justícia que ocupin llocs diferents
dels que assenyala el primer paràgraf d’aquest número 3.a) perceben les retribucions
complementàries, variables i especials que estableix el Reial decret 1130/2003, de 5 de
setembre, incrementades en el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte de les
vigents a 31 de desembre de 2018.
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3.b) El complement general de lloc per als llocs adscrits als funcionaris dels cossos
al servei de l’Administració de justícia, a què es refereix l’apartat tres.1.b) d’aquest mateix
article, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1033/2007, de 20 de juliol, queda
establert per a l’any 2019 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats:

Gestió processal i administrativa i tècnics especialistes de
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Tramitació processal i administrativa i ajudants de laboratori de
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Auxili judicial.

Metges forenses i facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia
i Ciències Forenses.

Tipus

Subtipus

Euros

I

A

4.227,36

I

B

5.049,72

II

A

3.892,20

II

B

4.714,68

III

A

3.724,92

III

B

4.547,28

IV

C

3.557,52

IV

D

3.725,28

I

A

3.669,12

I

B

4.491,60

II

A

3.334,32

II

B

4.156,80

III

A

3.166,80

III

B

3.989,16

IV

C

2.999,52

I

A

2.882,28

I

B

3.704,76

II

A

2.547,00

II

B

3.369,60

III

A

2.379,60

III

B

3.202,20

IV

C

2.212,20

I

19.961,76

II

19.704,24

III

19.446,48

Escala a extingir de gestió processal i administrativa, procedents del cos de secretaris
de jutjats de municipis de més de 7.000 habitants.

5.398,08

La resta de retribucions complementàries, variables i especials dels funcionaris a què
es refereix el paràgraf anterior s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 3.dos,
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que disposa l’article
3.set d’aquest Reial decret llei.
4. En les retribucions complementàries a què fan referència els números 3.a) i 3.b)
anteriors, s’entenen incloses les quantitats que, en cada cas, es reconeixen, en concepte
de paga addicional complementària a l’apartat segon de l’Acord del Consell de Ministres
de 8 de maig de 2009, publicat per l’Ordre PRE/1230/2009, de 18 de maig.
Quatre. L’any 2019 les retribucions bàsiques i complementàries corresponents als
funcionaris a què es refereix l’article 624 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial, s’incrementen en el percentatge que preveu l’article 3.dos, respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que preveu l’article 3.set d’aquest Reial
decret llei.
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Cinc. L’any 2019 les retribucions dels membres del Poder Judicial i del Ministeri
Fiscal són les següents:
1.

Vicepresident del Tribunal Suprem:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

31.628,66

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

91.972,92

   Total.

123.601,58

Presidents de sala del Tribunal Suprem i president de l’Audiència Nacional (magistrats
del Tribunal Suprem):
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

29.205,54

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

87.304,92

   Total.

116.510,46

Magistrats del Tribunal Suprem i presidents de sala de l’Audiència Nacional (magistrats
del Tribunal Suprem):
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

27.668,48

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

85.810,08

   Total.

113.478,56

2. Fiscal general de l’Estat: 120.818,16 euros a percebre en dotze mensualitats,
sense dret a pagues extraordinàries.
Tinent fiscal del Tribunal Suprem:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

29.205,54

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

87.304,92

   Total.

116.510,46

Fiscal en cap inspector, fiscal en cap de la Fiscalia davant el Tribunal Constitucional i
fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audiència Nacional:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

27.668,48

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

87.304,92

   Total.

114.973,40
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Fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes, de la Secretaria Tècnica i de la
Unitat de Suport de la Fiscalia General de l’Estat i de les fiscalies especials Antidroga i
contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i fiscals de sala del Tribunal Suprem:
Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).

27.668,48

Altres remuneracions (a percebre en 12 mensualitats).

85.810,08

   Total.

113.478,56

3. Els membres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal a excepció del fiscal general
de l’Estat, que es regula en el número següent, a què es refereixen els números anteriors
d’aquest apartat, perceben catorze mensualitats de la retribució per antiguitat o triennis, si
s’escau, que els correspongui.
Així mateix, perceben dues pagues l’any, juny i desembre, per la quantia, cada una,
que es detalla a continuació:
Determinats membres del Poder Judicial i del Ministeri fiscal

Quantia
en euros

Vicepresident del Tribunal Suprem.

7.664,41

Presidents de sala del Tribunal Suprem i president de l’Audiència Nacional (magistrats
del Tribunal Suprem).

7.275,41

Magistrats del Tribunal Suprem i presidents de sala de l’Audiència Nacional
(magistrats del Tribunal Suprem).

7.150,84

Tinent fiscal del Tribunal Suprem.

7.275,41

Fiscal en cap inspector, fiscal en cap de la Fiscalia davant el Tribunal Constitucional i
fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audiència Nacional.

7.275,41

Fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes, de la Secretaria Tècnica i de la
Unitat de Suport del fiscal general de l’Estat i de les fiscalies especials Antidroga i
contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i fiscals de sala del Tribunal
Suprem.

7.150,84

Aquestes quanties es meriten d’acord amb la normativa sobre pagues extraordinàries
aplicable als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.
4. El fiscal general de l’Estat percep, a més de la quantia que assenyala el número 2
d’aquest apartat, 14 mensualitats de la retribució per antiguitat o triennis, si s’escau, que li
correspongui i la derivada de l’aplicació de l’article 32.quatre, número 3, paràgraf segon,
de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2008, vigents a 31 de desembre de 2018 incrementades en el percentatge que
preveu l’article 3.dos.
Aquestes quanties es meriten d’acord amb la normativa sobre pagues extraordinàries
aplicable als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.
5. El sou i les retribucions complementàries dels membres del Poder Judicial i del
Ministeri Fiscal a què es refereixen els punts 1 i 2 d’aquest apartat són els que estableixen
aquests i el punt 3 i 4, respectivament, del mateix apartat, i queden exclosos, a aquests
efectes, de l’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim
retributiu de les carreres judicial i fiscal, sense perjudici del dret a la meritació de les
retribucions especials que els puguin correspondre en les quanties vigents a 31 de
desembre de 2018 incrementades en el percentatge que preveu l’article 3.dos.
Sis. Quan el personal comprès en aquest article tingui reconeguts triennis en cossos
o escales als quals sigui aplicable el que estableix l’article 3, apartat cinc, d’aquest Reial
decret llei, per tal de possibilitar, si escau, la percepció de les pagues extraordinàries de
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triennis o antiguitat en la quantia d’una mensualitat ordinària d’aquests conceptes, es pot
distribuir en catorze pagaments de la mateixa quantia l’import anual total pels triennis (i/o
antiguitat) reconeguts en aquests cossos o escales, constituït pels triennis (i/o antiguitat)
referits a dotze mensualitats més les pagues extraordinàries per triennis (i/o antiguitat). En
aquest cas, les quanties anuals referides a dotze mensualitats ordinàries més dues
d’extraordinàries es recullen a continuació:
Grup/subgrup EBEP

Triennis
–
Euros

A1

599,38

A2

497,02

B

444,96

C1

383,68

C2

265,92

E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP)

200,48

Article 12. Retribucions del personal estatutari i del personal de la Seguretat Social no
estatutari.
U. L’any 2019 les retribucions del personal funcionari de l’Administració de la
Seguretat Social, ja homologat amb la resta del personal de l’Administració General de
l’Estat, són les que estableix l’article 6 d’aquest Reial decret llei.
Dos. L’any 2019 el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 3/1987,
d’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l’Institut Nacional de la
Salut, percep les retribucions bàsiques i el complement de destinació, en les quanties que
assenyala per als esmentats conceptes retributius l’article 6.u.A), B) i C) d’aquest Reial
decret llei, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, dos, d’aquest
Reial decret llei i que la quantia anual del complement de destinació, que fixa la lletra C)
de l’article 6.u esmentat se satisfaci en catorze mensualitats.
Als efectes de l’aplicació, per al personal estatutari esmentat, del que disposa l’article
6.u.B) d’aquest Reial decret llei, la quantia del complement de destinació corresponent a
cada una de les pagues extraordinàries s’ha de fer efectiva també en catorze mensualitats,
i aquesta quantia s’ha de calcular en una dotzena part dels imports corresponents per
nivells que assenyala l’article 6.u.C).
L’import de les retribucions corresponents als complements específic i d’atenció
continuada que, si s’escau, estiguin fixats al personal esmentat, experimenta l’increment
que preveu l’article 3.dos, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, sense
perjudici del que preveu l’article 3.set d’aquest Reial decret llei.
La quantia individual del complement de productivitat es determina de conformitat amb
els criteris que assenyalen l’article 2.tres.c) i la disposició transitòria tercera del Reial
decret llei 3/1987, i la resta de normes dictades en el seu desplegament.
Tres. L’any 2019 les retribucions de la resta de personal funcionari i estatutari de
l’àmbit d’aplicació d’aquest article experimenten l’increment que preveu l’article 18.dos,
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018.
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CAPÍTOL 4
Altres disposicions en matèria de règim del personal actiu
Article 13.

Recompenses, creus, medalles i pensions de mutilació.

U. L’any 2019 les quanties a percebre pels conceptes de recompenses, creus,
medalles i pensions de mutilació experimenten l’increment que preveu l’article 3.dos,
respecte de les reconegudes a 31 de desembre de 2018.
Dos. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Medalla Militar individual es regeixen per
la seva legislació específica.
Tres. La Creu a la Constància i les diferents categories del Reial i Militar Orde de
Sant Hermenegild es regeixen pel que estableix el Reial decret 1189/2000, de 23 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament del Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild.
Article 14.

Altres normes comunes.

U. El personal contractat administratiu i els funcionaris de cossos de sanitaris locals,
així com el personal les retribucions del qual el 2018 no van correspondre a les que
establia amb caràcter general el títol III de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2018, i no els eren aplicables les que establia expressament
el mateix títol d’aquest Reial decret llei, continuen percebent, durant l’any 2019, les
retribucions vigents a 31 de desembre de 2018, amb l’increment que preveu l’article 3.dos.
Dos. A l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències
estatals, en els casos d’adscripció d’un funcionari subjecte a un règim retributiu diferent del
corresponent al lloc de treball al qual se l’adscriu, el funcionari esmentat percep les
retribucions que corresponguin al lloc de treball que exerceixi, prèvia assimilació oportuna
de les retribucions bàsiques que autoritzin conjuntament els ministeris d’Hisenda i de
Política Territorial i Funció Pública, a través de les secretaries d’Estat de Pressupostos i
Despeses i de Funció Pública, a proposta dels departaments ministerials interessats.
Únicament als efectes de l’assimilació a què es refereix el paràgraf anterior, es pot
autoritzar que la quantia de la retribució per antiguitat sigui la que escaigui d’acord amb el
règim retributiu d’origen del funcionari.
Tres. Les indemnitzacions per raó del servei se segueixen percebent en les quanties
vigents el 2018.
Article 15. Competència del Ministeri d’Hisenda en matèria de costos del personal al
servei del sector públic en l’àmbit de la negociació col·lectiva.
Tots els acords, convenis, pactes o qualssevol altres instruments de negociació
col·lectiva similars, així com les mesures que s’adoptin en el seu compliment o desplegament,
el contingut dels quals es refereixi a despeses imputables al capítol de despeses de personal
dels pressupostos dels departaments ministerials, organismes, agències estatals, entitats
públiques empresarials, i altres ens públics del sector públic estatal, societats mercantils
estatals, fundacions del sector públic estatal i consorcis participats majoritàriament pel sector
públic estatal requereixen, per a la seva plena efectivitat, l’informe previ i favorable del
Ministeri d’Hisenda, a través de la persona titular de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, i són nuls de ple dret els que s’assoleixin sense l’informe esmentat, sense que en
cap cas se’n pugui derivar, directament o indirectament, un increment de la despesa pública
en matèria de costos de personal i/o increment de retribucions per damunt del que autoritza
l’article 3.dos d’aquest Reial decret llei.
Article 16. Retribucions dels càrrecs directius i la resta de personal de les mútues
col·laboradores amb la Seguretat Social i dels seus centres mancomunats.
U. Les retribucions que, per qualsevol concepte, percebin els directors gerents i el
personal que exerceixi funcions executives a les mútues col·laboradores amb la Seguretat
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Social i els seus centres mancomunats es regeixen pel que estableix l’article 88 del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d’octubre, i es poden incrementar en el percentatge màxim que preveu l’article 3.
dos, respecte a les quanties percebudes el 2018.
Dos. Sense perjudici del que disposa l’article 88 esmentat, les retribucions de la resta
del personal al servei de les mútues i dels seus centres mancomunats queden sotmeses
al que es disposa en relació amb el personal laboral del sector públic estatal i,
concretament, al que estableixen l’article 7 d’aquest Reial decret llei i l’Ordre
HAP/1057/2013, de 10 de juny, per la qual es determina la forma, l’abast i els efectes del
procediment d’autorització de la massa salarial que regula l’article 27.tres de la
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, per
a les societats mercantils estatals, fundacions del sector públic estatal i consorcis
participats majoritàriament per les administracions i els organismes que integren el sector
públic estatal.
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, l’autorització de la massa salarial
corresponent al personal sanitari pot prendre en consideració les peculiaritats retributives
d’aquest col·lectiu, derivades de les circumstàncies que concorrin en el mercat laboral dels
àmbits geogràfics en què es prestin els serveis, i que puguin incidir de manera directa en
les retribucions de determinades categories de professionals sanitaris.
Tres. Als efectes de l’aplicació de les limitacions que preveuen els apartats anteriors,
són computables igualment les retribucions que provinguin del patrimoni històric de les
mútues o de les entitats vinculades al patrimoni esmentat.
Article 17. Mòduls per a la compensació econòmica per l’actuació de jutges de pau i
secretaris de jutjats de pau.
U. Els jutges de pau, nomenats d’acord amb el que disposa l’article 101 de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, han de percebre, d’acord amb el nombre
d’habitants de dret del municipi, les retribucions anuals que s’indiquen a continuació:
Anual/euros

D’1 a 1.999 habitants.

1.138,76

De 2.000 a 4.999 habitants.

1.707,92

De 5.000 a 6.999 habitants.

2.277,16

De 7.000 a 14.999 habitants.

3.415,56

De 15.000 o més habitants.

4.554,00

Dos. El personal, exclòs el que pertanyi als cossos al servei de l’Administració de
justícia, que exerceixi funcions de secretari d’un jutjat de pau, amb nomenament expedit a
aquest efecte, ha de percebre, d’acord amb el nombre d’habitants de dret del municipi, les
quanties anuals que s’indiquen a continuació:
Anual/euros

D’1 a 499 habitants.

563,96

De 500 a 999 habitants.

837,64

De 1.000 a 1.999 habitants.

1.003,56

De 2.000 a 2.999 habitants.

1.169,28

De 3.000 a 4.999 habitants.

1.500,88

De 5.000 a 6.999 habitants.

1.832,52
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Tres. Les quanties anteriors s’han de finançar a càrrec de les corresponents
aplicacions pressupostàries, i es meriten per períodes trimestrals en els mesos de març,
juny, setembre i desembre.
Quatre. Les quanties que recull aquesta disposició inclouen un augment del 2,25 per
cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. A aquest personal li és aplicable
l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB que, d’acord amb l’article 3.
dos, s’aprovi per al personal del sector públic.
Article 18.

Règim retributiu dels membres de les corporacions locals.

U. De conformitat amb el que preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, segons la redacció que en fa la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i considerant
el que disposa l’article 4 d’aquest Reial decret llei, el límit màxim total que poden percebre
els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis als quals, si s’escau, tinguin dret els funcionaris de carrera que
estiguin en situació de serveis especials, és el que es recull a continuació, atenent la seva
població:
Habitants

Referència
–
Euros

Més de 500.000

106.130,60

300.000 a 500.000

95.517,54

150.001 a 300.000

84.904,46

75.001 a 150.000

79.598,46

50.001 a 75.000

68.985,42

20.001 a 50.000

58.372,36

10.001 a 20.000

53.065,30

5.001 a 10.000

47.759,30

1.000 a 5.000

42.452,24

En el cas de corporacions locals de menys de 1.000 habitants, hi és aplicable l’escala
següent, atenent la seva dedicació:
Dedicació

Referència
–
Euros

Dedicació parcial al 75%

31.839,20

Dedicació parcial al 50%

23.348,55

Dedicació parcial al 25%

15.920,13

Dos. Les quanties dels límits que recull aquesta disposició inclouen un augment
del 2,25 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. Així mateix, s’hi aplica
l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB que, d’acord amb l’article 3.
dos, s’aprovi per al personal del sector públic.
Article 19.

Indemnitzacions per raó del servei del personal destinat a l’estranger.

Es manté la suspensió de l’eficàcia de l’article 26.3 del Reial decret 462/2002, de 24
de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 312
Article 20.

Dijous 27 de desembre de 2018

Secc. I. Pàg. 28

Incentius al rendiment de les agències estatals.

Sense perjudici del que disposa l’article 7.tres, els imports globals dels incentius al
rendiment que resultin de l’execució dels contractes de gestió de les agències estatals que
en disposin tenen com a límit màxim els imports que per aquests mateixos conceptes els
hagi autoritzat el Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses l’any anterior, amb l’increment màxim que estableix l’article 3.dos d’aquest Reial
decret llei.
Article 21.

Limitació de la despesa en l’Administració General de l’Estat.

Qualsevol nova actuació que proposin els departaments ministerials no pot suposar un
augment net de les despeses de personal.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i als únics efectes de permetre
l’aprovació de la norma reglamentària que desplegui, per al personal investigador
funcionari de les escales científiques dels organismes públics d’investigació de
l’Administració General de l’Estat, el que estableixen l’apartat 5 de l’article 25 i els
apartats 1, 2 i 3 de la disposició addicional setena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la
ciència, la tecnologia i la innovació, els organismes esmentats poden augmentar la
despesa neta del personal a càrrec seu, i fixar, en tot cas, com a data d’efectes econòmics
del sistema retributiu corresponent la de l’1 de gener de 2018.
Igualment, s’exceptuen d’aquesta prohibició les mesures necessàries per a l’aplicació
de l’Acord entre el Ministeri de l’Interior, sindicats de Policia Nacional i associacions
professionals de la Guàrdia Civil de 12 de març de 2018, així com per donar compliment a
l’Acord de la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats de 16 de maig de 2018
en relació amb el col·lectiu d’examinadors de trànsit.
Article 22. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre
de 2012.
U. Les administracions i la resta d’entitats que integren el sector públic que no hagin
abonat la totalitat de les quantitats efectivament deixades de percebre com a conseqüència
de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement
específic o les pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre
de 2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, poden procedir a la devolució
esmentada, tenint en compte la seva situació economicofinancera.
Dos. La devolució s’ha de fer en els mateixos termes i amb el compliment dels
requisits que assenyalen la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, l’article 1 del Reial decret
llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació
pública i d’estímul a l’economia, i la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.
Tres. Aquesta disposició té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.18a,
149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
Article 23. Restabliment de les retribucions minorades en quanties que no preveuen les
normes bàsiques de l’Estat.
U. Les administracions i la resta de les entitats que integren el sector públic que en
exercicis anteriors hagin minorat les retribucions dels seus treballadors en quanties no
exigides per les normes bàsiques de l’Estat o que no hagin aplicat els increments retributius
màxims previstos en les lleis de pressupostos generals de l’Estat poden restablir les
quanties vigents abans de la minoració o les que corresponguin fins a arribar a l’increment
permès en les lleis de pressupostos.
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Dos. Les quantitats que es meritin en aplicació d’aquesta mesura no tenen la
consideració d’increments retributius dels que regula la Llei de pressupostos generals de
l’Estat corresponent.
Tres. Aquesta mesura només la poden aprovar les administracions i entitats que
compleixin els objectius de dèficit i deute, així com la regla de despesa, en els termes que
resulten de l’article 17 apartats 3 i 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. A aquests efectes, el límit de deute que s’ha de
considerar per a cadascuna de les entitats locals és el que fixin les lleis de pressupostos
generals de l’Estat o la legislació reguladora de les hisendes locals en matèria d’autorització
d’operacions d’endeutament.
Disposició addicional.

Modificació del complement de jubilació de Navantia SME.

Sense perjudici del que disposen els apartats tres i quatre de l’article tres d’aquest
Reial decret llei, el Ministeri d’Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, pot autoritzar Navantia SME, amb caràcter excepcional i per una sola vegada,
a fer les aportacions necessàries per a la capitalització de l’import que permeti la
modificació del complement de jubilació vigent, en el marc del Pla estratègic de la societat
esmentada, que ha de rebre l’informe favorable de la Comissió Delegada del Govern per
a Assumptes Econòmics.
Una vegada autoritzat el que disposa el paràgraf anterior, la massa salarial es veu
incrementada, en termes d’homogeneïtat, en la quantia que s’hagi d’abonar en aplicació
del que preveu el paràgraf anterior, sense que tingui caràcter consolidable.
Disposició transitòria primera.
sector públic estatal.

Indemnització per residència del personal al servei del

Durant l’any 2019, la indemnització per residència del personal en actiu del sector
públic estatal es continua meritant en les àrees del territori nacional que la tenen
reconeguda, en les mateixes quanties vigents a 31 de desembre de 2018, amb l’increment
màxim que preveu l’article 3.dos.
No obstant això, els qui vagin percebent la indemnització per residència en quanties
superiors a les establertes per al personal del sector públic estatal la continuen meritant
sense cap increment l’any 2019 o amb el que sigui procedent per assolir aquestes últimes.
Disposició transitòria segona.

Complements personals i transitoris.

U. Els complements personals i transitoris i altres retribucions que tinguin un caràcter
anàleg es regeixen per la seva normativa específica i pel que disposa aquest Reial decret
llei.
Dos. Els complements personals i transitoris reconeguts en compliment del que
disposa l’article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1985, al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
es mantenen en les mateixes quanties que a 31 de desembre de l’any anterior, i
s’absorbeixen per les millores que es puguin derivar del canvi de lloc de treball.
Fins i tot en cas que el canvi de lloc de treball determini una disminució de retribucions,
es manté el complement personal transitori fixat en produir-se l’aplicació del nou sistema,
a l’absorció del qual s’han d’imputar les millores que es puguin derivar del canvi de lloc de
treball.
Als efectes de l’absorció que preveuen els paràgrafs anteriors, l’increment de
retribucions de caràcter general que estableix aquest Reial decret llei només es computa
en el 50 per cent del seu import, i s’entén que tenen aquest caràcter el sou, referit a
catorze mensualitats, el complement de destinació i l’específic.
En cap cas es consideren els triennis, el complement de productivitat, ni les
gratificacions per serveis extraordinaris.
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Tres. Els complements personals i transitoris reconeguts al personal de les Forces
Armades i dels cossos de la Guàrdia Civil i Nacional de Policia, així com al personal
funcionari de l’Administració de la Seguretat Social i a l’estatutari de l’Institut Nacional de
Gestió Sanitària, i la resta de personal amb dret a percebre aquests complements, es
regeixen per les mateixes normes que estableix l’apartat dos anterior.
Quatre. Els complements personals i transitoris reconeguts al personal destinat a
l’estranger s’absorbeixen aplicant les mateixes normes establertes per al que presti serveis
en territori nacional, sense perjudici de la seva supressió quan el funcionari afectat canviï
de país de destinació.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret llei té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de les competències que
preveuen els articles 149.1.13a, que atribueix a l’Estat en matèria de bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica, i 156.1 de la Constitució, que atribueix a
les comunitats autònomes autonomia funcional per al desplegament i l’execució de les
seves competències, de manera coordinada amb la hisenda estatal.
Disposició final segona.

Modificació de disposicions reglamentàries.

El Govern pot dictar les normes reglamentàries necessàries per al desplegament del
que disposa aquest Reial decret llei.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 21 de desembre de 2018.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANNEX 1
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres
concertats
De conformitat amb el que disposa l’article 1 d’aquest Reial decret llei, els imports
anuals i el desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar als centres concertats
dels diferents nivells i modalitats educatives queden establerts, amb efectes de l’1 de
gener i fins al 31 de desembre de 2019, de la manera següent:
Euros

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

29.165,06
3.969,59
6.215,71

   Import total anual.

39.350,36

EDUCACIÓ ESPECIAL* (nivells obligatoris i gratuïts).
I.

Educació bàsica/primària.

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

29.165,06
3.969,59
6.630,13

   Import total anual.

39.764,78

Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics
educatius, psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
– Psíquics.
– Autistes o problemes greus de personalitat.
– Auditius.
– Plurideficients.

21.135,65
17.144,27
19.665,91
24.408,20

II. Programes de formació per a la transició a la vida adulta.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.
   Import total anual.
Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics educatius,
psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
– Psíquics.
– Autistes o problemes greus de personalitat.
– Auditius.
– Plurideficients.

58.330,08
5.208,43
9.445,49
72.984,00

33.746,00
30.183,66
26.146,46
37.525,15

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.
I.

Primer i segon curs1

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

34.998,04
4.669,90
8.080,48

   Import total anual.

47.748,42

I.

Primer i segon curs2

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

41.098,50
7.891,40
8.080,48

   Import total anual.

57.070,38
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Euros

II. Tercer i quart curs.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

46.578,29
8.943,59
8.918,77

   Import total anual.

64.440,65

BATXILLERAT.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

56.167,97
10.784,91
9.832,16

   Import total anual.

76.785,04

CICLES FORMATIUS.
I.

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà de 2.000 hores.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 3. Cicles formatius de grau superior de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 4. Cicles formatius de grau superior de 2.000 hores.
Primer curs.
Segon curs.

52.156,91
–
52.156,91
52.156,91
48.144,83
–
48.144,83
48.144,83

II. Despeses variables.
Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà de 2.000 hores.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 3. Cicles formatius de grau superior de 1.300 a 1.700 hores.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 4. Cicles formatius de grau superior de 2.000 hores.
Primer curs.
Segon curs.

7.043,15
–
7.043,15
7.043,15
6.997,57
–
6.997,57
6.997,57

III. Altres despeses.
Grup 1. Cicles formatius de:
– Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
– Animació turística.
– Estètica personal decorativa.
– Química ambiental.
– Higiene bucodental.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 2. Cicles formatius de:
– Secretariat.
– Busseig a profunditat mitjana.

10.802,79
2.526,52
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Euros

– Laboratori d’imatge.
– Comerç.
– Gestió comercial i màrqueting.
– Serveis al consumidor.
– Molineria i indústries cerealistes.
– Laboratori.
– Fabricació de productes farmacèutics i afins.
– Cures auxiliars d’infermeria.
– Documentació sanitària.
– Adoberia.
– Processos d’ennobliment tèxtil.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 3. Cicles formatius de:
– Transformació de fusta i suro.
– Operacions de fabricació de productes farmacèutics.
– Operacions de transformació de plàstics i cautxú.
– Indústries de procés de pasta i paper.
– Plàstic i cautxú.
– Operacions d’ennobliment tèxtil.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 4. Cicles formatius de:
– Enquadernació i manipulació de paper i cartró.
– Impressió en arts gràfiques.
– Foneria.
– Tractaments superficials i tèrmics.
– Calçat i marroquineria.
– Producció de filatura i teixidoria de calada.
– Producció de teixits de punt.
– Processos tèxtils de filatura i teixidoria de calada.
– Processos tèxtils de teixidoria de punt.
– Operacions de fabricació de vidre i transformats.
– Fabricació i transformació de productes de vidre.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 5. Cicles formatius de:
– Realització i plans d’obra.
– Assessoria d’imatge personal.
– Radioteràpia.
– Animació sociocultural.
– Integració social.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 6. Cicles formatius de:
– Olis d’oliva i vins.
– Activitats comercials.
– Gestió administrativa.
– Jardineria i floristeria.
– Ramaderia i assistència en sanitat animal.
– Aprofitament i conservació del medi natural.
– Treballs forestals i de conservació de medi natural.
– Paisatgisme i medi rural.

13.134,77
2.526,52

15.632,23
2.526,52

18.086,03
2.526,52

10.802,79
4.085,68
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Euros

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gestió forestal i del medi natural.
Animació sociocultural i turística.
Màrqueting i publicitat.
Gestió i organització d’empreses agropecuàries.
Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics.
Administració i finances.
Assistència a la direcció.
Pesca i transport marítim.
Navegació i pesca de litoral.
Transport marítim i pesca d’altura.
Navegació, pesca i transport marítim.
Producció d’audiovisuals i espectacles.
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles.
Gestió de vendes i espais comercials.
Comerç internacional.
Gestió del transport.
Conducció de vehicles de transport per carretera.
Transport i logística.
Obres de paleta.
Obres de formigó.
Construcció.
Organització i control d’obres de construcció.
Operació i manteniment de maquinària de construcció.
Projectes d’obra civil.
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.
Òptica i protètica ocular.
Gestió d’allotjaments turístics.
Serveis en restauració.
Caracterització i maquillatge professional.
Caracterització.
Perruqueria estètica i capil·lar.
Perruqueria.
Estètica integral i benestar.
Estètica.
Estètica i bellesa.
Estilisme i direcció de perruqueria.
Assessoria d’imatge personal i corporativa.
Elaboració de productes alimentaris.
Forn, rebosteria i confiteria.
Operacions de laboratori.
Administració de sistemes informàtics en xarxa.
Administració d’aplicacions multiplataforma.
Desenvolupament de productes de fusteria i moble.
Prevenció de riscos professionals.
Anatomia patològica i citologia.
Anatomia patològica i citodiagnòstic.
Salut ambiental.
Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat.
Química industrial.
Planta química.
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
Dietètica.
Imatge per al diagnòstic.
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.
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– Radiodiagnòstic i densitometria.
– Electromedicina clínica.
– Laboratori de diagnòstic clínic.
– Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic.
– Higiene bucodental.
– Ortoprotèsica.
– Ortopròtesi i productes de suport.
– Audiologia protètica.
– Coordinació d’emergències i protecció civil.
– Documentació i administració sanitàries.
– Emergències i protecció civil.
– Emergències sanitàries.
– Farmàcia i parafarmàcia.
– Interpretació de la llengua de signes.
– Mediació comunicativa.
– Integració social.
– Promoció d’igualtat de gènere.
– Atenció a persones en situació de dependència.
– Atenció sociosanitària.
– Educació infantil.
– Desenvolupament d’aplicacions web.
– Direcció de cuina.
– Guia d’informació i assistència turístiques.
– Agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
– Direcció de serveis de restauració.
– Fabricació i ennobliment de productes tèxtils.
– Vestuari a mida i d’espectacles.
– Calçat i complements de moda.
– Disseny tècnic en tèxtil i pell.
– Disseny i producció de calçat i complements.
– Projectes d’edificació.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 7. Cicles formatius de:
– Producció agroecològica.
– Producció agropecuària.
– Organització i manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions.
– Muntatge d’estructures i instal·lacions de sistemes aeronàutics.
– Manteniment d’embarcacions d’esbarjo.
– Manteniment d’estructures de fusta i mobiliari d’embarcacions d’esbarjo.
– Operació, control i manteniment de maquinària i instal·lacions del vaixell.
– Operacions subaquàtiques i hiperbàriques.
– Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions.
– Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.
– Equips electrònics de consum.
– Desenvolupament de productes electrònics.
– Manteniment electrònic.
– Sistemes electrotècnics i automatitzats.
– Sistemes de regulació i control automàtics.
– Automatització i robòtica industrial.
– Instal·lacions de telecomunicacions.
– Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
– Sistemes microinformàtics i xarxes.
– Obres d’interior, decoració i rehabilitació.

9.729,25
11.753,03
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– Acabats de construcció.
– Cuina i gastronomia.
– Manteniment d’aviònica.
– Educació i control ambiental.
– Pròtesis dentals.
– Confecció i moda.
– Patronatge i moda.
– Energies renovables.
– Centrals elèctriques.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 8. Cicles formatius de:
– Animació d’activitats físiques i esportives.
– Condicionament físic.
– Guia en el medi natural i temps lliure.
– Ensenyament i animació socioesportiva.
– Activitats eqüestres.
– Artista faller i construcció d’escenografies.
– Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.
– Disseny i producció editorial.
– Disseny i gestió de la producció gràfica.
– Producció en indústries d’arts gràfiques.
– Imatge.
– Il·luminació, captació i tractament de la imatge.
– Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.
– Realització d’audiovisuals i espectacles.
– Vídeo, discjòquei i so.
– So en audiovisuals i espectacles.
– So.
– Animacions 3D, jocs i entorns interactius.
– Sistemes de telecomunicacions i informàtics.
– Sistemes de telecomunicació i informàtics.
– Conformació per modelatge de metalls i polímers.
– Programació de la producció en modelatge de metalls i polímers.
– Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.
– Programació de la producció en fabricació mecànica.
– Disseny en fabricació mecànica.
– Instal·lació i moblament.
– Fabricació a mida i instal·lació de fusta i moble.
– Disseny i moblament.
– Fusteria i moble.
– Producció de fusta i moble.
– Instal·lacions frigorífiques i de climatització.
– Instal·lacions de producció de calor.
– Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i fluids.
– Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
– Xarxes i estacions de tractament d’aigües.
– Gestió d’aigües.
– Carrosseria.
– Electromecànica de maquinària.
– Electromecànica de vehicles automòbils.
– Automoció.
– Pedra natural.
– Excavacions i sondejos.

11.982,89
13.678,02
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– Manteniment aeromecànic.
– Eficiència energètica i energia solar tèrmica.
Primer curs.
Segon curs.
Grup 9. Cicles formatius de:
– Cultius aqüícoles.
– Aqüicultura.
– Producció aqüícola.
– Vitivinicultura.
– Preimpressió digital.
– Preimpressió en arts gràfiques.
– Postimpressió i acabats gràfics.
– Impressió gràfica.
– Joieria.
– Mecanització.
– Soldadura i caldereria.
– Construccions metàl·liques.
Processos de qualitat en la indústria alimentària.
– Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.
– Manteniment electromecànic.
– Manteniment de material rodant ferroviari.
– Manteniment ferroviari.
– Mecatrònica industrial.
– Manteniment d’equip industrial.
– Fabricació de productes ceràmics.
– Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics.
Primer curs.
Segon curs.

14.094,04
15.637,07

16.302,89
17.481,58

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA.
I.

Salaris de personal docent, incloses càrregues socials (primer i segon curs).

II. Despeses variables (primer i segon curs).

52.156,91
7.043,15

III. ALTRES DESPESES (primer i segon curs).
Serveis administratius.
Agrojardineria i composicions florals.
Activitats agropecuàries.
Aprofitaments forestals.
Arts gràfiques.
Serveis comercials.
Reforma i manteniment d’edificis.
Electricitat i electrònica.
Fabricació i muntatge.
Cuina i restauració.
Allotjament i bugaderia.
Perruqueria i estètica.
Indústries alimentàries.
Informàtica i comunicacions.
Informàtica d’oficines.
Activitats de forn i pastisseria.
Fusteria i moble.
Activitats pesqueres.
Instal·lacions electrotècniques i mecàniques.

9.667,03
10.264,37
10.264,37
10.264,37
11.824,56
9.667,03
10.264,37
10.264,37
12.669,18
10.264,37
9.622,84
9.129,96
9.129,96
11.547,41
11.547,41
10.264,37
11.149,16
12.669,18
10.264,37
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Euros

Arranjament i reparació d’articles tèxtils i de pell.
Fabricació d’elements metàl·lics.
Tapisseria i cortinatge.
Activitats domèstiques i neteja d’edificis.
Manteniment de vehicles.
Manteniment d’habitatges.
Vidrieria i terrisseria.
Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
Accés i conservació d’instal·lacions esportives.

9.129,96
11.149,16
9.129,96
10.264,37
11.149,16
10.264,37
12.669,18
11.149,16
9.129,96

1
Als mestres que imparteixen 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria les administracions educatives
els han d’abonar el 2019 la mateixa quantia del complement que per a aquesta finalitat s’abona als mestres de
l’ensenyament públic.
2
Als llicenciats que imparteixin 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria se’ls ha d’aplicar el mòdul
esmentat.
(*) Les comunitats autònomes poden adequar els mòduls de personal complementari d’educació especial
a les exigències derivades de la normativa aplicable a cadascuna.

ANNEX 2
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres
concertats ubicats a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla
De conformitat amb el que disposa l’article 1 d’aquest Reial decret llei, els imports
anuals i el desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar als centres concertats
dels diferents nivells i modalitats educatives ubicats a les ciutats de Ceuta i Melilla queden
establerts, amb efectes de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2019, de la manera
següent:
Euros

EDUCACIÓ INFANTIL.
Relació professor/unitat: 1,17:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

35.733,87
3.969,59
6.991,85

   Import total anual.

46.695,31

EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
Relació professor/unitat: 1,17:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

35.733,87
3.969,59
6.991,85

   Import total anual.

46.695,31

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.
I.

Primer i segon curs:1

Relació professor/unitat: 1,49:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

45.665,31
4.669,90
9.089,43

   Import total anual.

59.424,64
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Euros

I.

Primer i segon curs:2

Relació professor/unitat: 1,49:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

51.516,13
8.076,35
9.089,43

   Import total anual.

68.681,91

II. Tercer i quart curs.
Relació professor/unitat: 1,65:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

57.048,07
8.943,60
10.032,36

   Import total anual.

76.024,03

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA.
–Serveis comercials–.
Primer i segon curs:
Relació professor/unitat: 1,20:1.
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials.
Despeses variables.
Altres despeses.

52.156,91
8.943,60
10.032,36

   Import total anual.

71.132,87

La quantia del component del mòdul d’«Altres despeses» per a les unitats concertades
en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria i formació professional bàsica s’ha d’incrementar en 1.241,09 euros en els
centres ubicats a Ceuta i Melilla, per raó del cost més elevat originat pel plus de residència
del personal d’administració i serveis.
Al personal docent dels centres concertats ubicats a Ceuta i Melilla, se li ha d’abonar
la quantitat corresponent al plus de residència que estableix el conveni col·lectiu
corresponent, si bé l’Administració educativa no assumeix increments superiors al
percentatge d’increment global que fixa aquest Reial decret llei.
1
Als mestres que imparteixen 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria se’ls ha d’abonar l’any 2019 la
mateixa quantia que s’estableixi per als mestres dels mateixos cursos en els centres públics.
2
Als llicenciats que imparteixin 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria se’ls ha d’aplicar aquest
mòdul.
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