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INCREMENT SALARIAL DEL 2% PER AL 
PERSONAL LABORAL 

 
Us informem, tot seguit, sobre la darrera reunió de la Comissió Negociadora del Conveni 
del Personal Laboral on es va tractar l’increment salarial del 2% per al 2022 i la 
modificació de l’article 54.1 sobre la jubilació forçosa. 
  
Com cada primer trimestre de l’any, cal reunir la Comissió Negociadora per a procedir a la 
signatura del increment de les retribucions, dictat pels Pressupostos (2% de la massa 
salarial) i acordar la seva distribució que, com sempre, s’ha acordat que sigui en tots els 
conceptes per igual. 
 
CCOO us recordem que aquest increment marcat per a tots els empleats i empleades 
públics de l’estat, ve imposat. No és fruit, com tampoc l’any passat el 0’9%, de negociació 
col·lectiva.  A la Generalitat, i com feia temps que no passava, el personal laboral veurà 
repercutit aquest augment JA EN LA NÒMINA DE GENER, tal i com sempre demanàvem 
CCOO, i no haver de patir, com massa vegades, el greuge respecte al personal 
funcionari. 
 
Podeu consultar les taules fent click aquí. 
 

A més, i d’acord amb la modificació que contempla l’Estatut dels Treballadors, es modifica 

l’aparat a) de l’article 54.1 del nostre Conveni, referent a la Jubilació forçosa, quedant 

redactat de la manera següent: 

“ (...) la jubilació és obligatòria quan el treballador o treballadora compleix l’edat de 68 

anys, sempre i quan, en el moment de l’extinció del contracte de treball per jubilació, 

reuneixi els requisits exigits per la normativa de la Seguretat Social per tenir dret al 100% 

de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.” 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

https://fsc-generalitat.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/112/2022/01/002-taules_salarials_2022_signed.pdf

