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ACORD ENTRE L’IRL I EL COMITÈ D’EMPRESA SOBRE L’INCREMENT RETRIBUTIU PER AL 2021 
 
L’Institut Ramon Llull i el Comitè d’Empresa,  
 

MANIFESTEN 
 
El DOGC núm. 8467, de 28.7.2021, publica 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 per al 
personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que ha entrat en vigor el mateix dia de la seva 
publicació. 
 
Els increments retributius s’apliquen al “personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació dels articles 24 i 26.5” de la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020, és a dir, que inclou al personal dels consorcis amb 
participació majoritària de la Generalitat. 
  
Aquest decret llei disposa que a la nòmina del mes de setembre s’apliqui l’increment previst del 0,9% amb 
efectes d’1 de gener de 2021, que és l’increment habilitat amb caràcter bàsic per la Llei de Pressuposts 
Generals de l’Estat per a l’any 2021. 
 
D’acord amb l’apartat 4 del seu primer article, l’increment de la massa salarial del personal laboral per a l’any 
2021 no pot superar el 0,9% respecte de la massa salarial del 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos 
exercicis comparats (efectius de personal, antiguitat, jornada, hores extres i altres condicions laborals), tenint 
en compte l’increment anual consolidat per al 2020. 
 
Les retribucions dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i el personal directiu a què fan 
referència els articles 29.2 i 30 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020 i assimilats experimenten l'increment establert en l'apartat segon de l’article 1 del 
Decret. 
 
Per l’exposat, amb la finalitat d’aplicar la previsió del Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol, i de l’article 26 del 
Conveni col·lectiu de l’Institut Ramon Llull pel que fa als increments retributius anuals d’aplicació, que preveu 
que seran els establerts a la Llei de pressupostos per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i 
seran directament d’aplicació, de manera proporcional, sobre les retribucions establertes en aquest Conveni, 
ambdues parts, en la respectiva representació en la que actuen, lliure i voluntàriament 
 

PACTEN 
 
Aplicar a la nòmina del mes de setembre l’increment previst del 0,9% amb efectes d’1 de gener de 2021 
i aplicar al darrer trimestre de l’any la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 
(55% de l'import que es va deixar de percebre en aplicació de mesures de reducció retributiva), en els 
termes i condicions establerts pel Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol. 
 
Com a prova d’acceptació i conformitat amb allò pactat, ambdues parts signen, en el lloc i data indicat a 
aquest Acord. 
 
Barcelona, 29 de juliol de 2021 
 
Per l’entitat        Pel Comitè d’empresa 
 
 
 
 
 
Antònia Andúgar i Andreu 

 


