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MESURES EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS: 
INCREMENT ADDICIONAL DE L’1,5 PER CENT. 
 
 
El BOE núm. 251, de 19 d’octubre, publica el Reial Decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual 

s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la 

reducció del consum de gas natural en aplicació del “Pla  + seguretat per a la teva energia (+SE), 

així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de 

protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera, que entrarà 

en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir el 20 d’octubre. 

 

L’article 23 del Reial Decret llei sota la rúbrica “Increment retributiu addicional del personal al 

servei del sector públic”,  transposa al BOE el recent  pacte  retributiu del Ministeri d’Hisenda amb 

CCOO i UGT pel que fa al present exercici pressupostari: Amb efectes d’1 de gener de 2022 les 

retribucions del personal al servei del sector públic han d’experimentar un increment 

addicional de l’1,5% respecte les retribucions vigents a 31 de desembre de 2021. 

 

Les regles que ha de seguir aquest increment són les següents: 

 

• 1ª  S’ha d’aplicar sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2021. 

 

• 2ª La suma de l’increment del 2% previst a la LPGE de 2022 i aquest 1’5% consolidarà un 

increment retributiu global màxim del 3’5%. 

 

• 3ª En l’àmbit de les comunitats autònomes i entitats locals, l’increment de l’1’5 % i l’abonament 

dels endarreriments de gener a octubre, s’han de materialitzar abans del 31 de desembre de 

2022 i, en tot cas, abans del 31 de març de 2023 (L’Estat s’obliga a fer-ho en la nòmina del 

mes de novembre de 2022). 

 

L’Estat pot autoritzar les CCAA a formalitzar noves operacions d’endeutament a llarg termini 

per un import equivalent al necessari per fer front a aquest increment retributiu addicional de 

l’1’5%. Les entitats locals que no disposin de recursos podran formalitzar un préstec amb el 

Fons de Finançament de les Entitats Locals. 

 

Aquest article 23 té caràcter bàsic. 

 

 

 

Barcelona, 19 d’octubre de 2022. 

 


