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INCREMENT RETRIBUTIU 2021 

 

La Llei 11/2020, del 30 de desembre, de pressupostos 

generals de l'Estat per a l'any 2021, habilita amb 

caràcter bàsic per a totes les administracions públiques 

un increment retributiu per als empleats públics de fins a 

un màxim del 0,9%, respecte dels imports vigents el 31 

de desembre de 2020. 

 

L'actualització prevista en la disposició transitòria 

tercera de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 

s'aplica als empleats públics de la Generalitat així com 

al personal del sector públic instrumental i també al 

personal de l'Administració de Justícia, al docent no 

universitari de centres públics i concertats, al personal al 

servei de les universitats públiques i al personal de les 

institucions sanitàries dependents de la Conselleria de 

Sanitat. 

 

El Govern de la Generalitat mitjançant el Decret llei 

18/2021, de 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per 

a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la 

paga extraordinària de l'any 2014, estableix les 

condicions i els termes en què s’ha de fer efectiu aquest 

increment retributiu al personal al servei del sector 

públic català. 

 

La Universitat de Lleida ha aplicat el 0’9% d’increment 

retributiu, en la nòmina d’aquest mes de setembre, amb 

efectes de l'1 de gener de 2021, respecte dels imports 

vigents a 31 de desembre de 2020. 

 

Concretament, en la nòmina del mes de setembre s’ha 

abonat en concepte d’endarreriments l'increment del 

0,9% dels mesos de gener a agost. En la nòmina de 

setembre, així com en la dels mesos següents, les 

retribucions del PAS ja contemplen aquest increment 

retributiu. 

 

Al mateix temps, el Decret llei inclou la recuperació del 

55% de la paga extraordinària del 2014 que els 

treballadors públics van deixar de percebre el 2014.  

L’abonament d’aquest primer tram de la paga extra es 

farà quan la Generalitat de Catalunya aboni la quantitat 

corresponent a les Universitats públiques catalanes, 

mentre que el 45% restant es preveu retornar durant 

l’any 2022. 

 

Les Universitats públiques catalanes han demanat a la 

Generalitat de Catalunya que faci el traspàs dels fons 

corresponents per poder fer efectiu aquest abonament a 

la nòmina del mes de novembre. En els propers 

butlletins de Gerència anirem informant sobre l’evolució 

d’aquest assumpte. 
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