41.21 Circular Informativa

INCREMENT RETRIBUTIU PER ALS DIRECTIUS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA
GENERALITAT PER A L’ANY 2022

El DOGC núm. 8575, de 31 de desembre, ha publicat la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2022.
L’article 31, estableix les retribucions dels directius de les entitats públiques (directors generals,
directors gerents, gerents). Pel que fa les retribucions íntegres anuals de caràcter fix poden
experimentar un increment del 2% amb el llindar màxim establert a la disposició addicional 21ena
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, que per a l’any 2022 se situa en 117.827, 70 euros.
Pel que fa a la retribució variable en funció del compliment d’objectius, aquesta pot experimentar
com a màxim l’increment del 2% respecte de la vigent el 2021.
L’article 35 estableix que la determinació inicial i la modificació de les retribucions del personal
directiu a què fa referència la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014 han d'ésser
autoritzades per la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal fins que no es dugui a
terme el desplegament reglamentari que determina la dita disposició addicional. En el cas que les
retribucions superin les fixades per al càrrec de secretari general, s'han d'autoritzar per acord de
Govern.
No requereixen nova autorització del Govern o de la Comissió de Retribucions i Despeses de
Personal, sens perjudici que hagin d'ésser comunicades, les modificacions de retribucions del
personal directiu que impliquin una minva retributiva respecte de l'anterior ocupant, ni les que
consisteixin exclusivament en l'aplicació de l'increment legalment autoritzat, ni, en cas de relleu,
l'assignació de retribucions que, en termes anuals, siguin inferiors o iguals a les de l'anterior
ocupant del mateix càrrec.

Barcelona, 31 de desembre de 2021.
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