
 

(1) Retribucions a partir 1 de gener de 2021. Increment 0,9% respecte retribucions 2020 

 
 
RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS i DIETES PER A L’ANY 2021 (1)  
Entenem per retribució la compensació econòmica que un treballador o treballadora 

percep per la seva feina; per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les 

percebudes pels empleats públics per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral, i 

per dieta, a efectes de la Llei de transparència, els drets d’assistència percebuts per raó 

de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i 

de les entitats del seu sector públic  

 
Retribucions  
 

El salari fix anual brut del director és de 61.723,49€. 

 

D’acord amb el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de 

la Generalitat de Catalunya el sou base, el complement de grup i els triennis es 

remuneren de la següent manera:  

 
Article 29. Retribucions bàsiques en euros 

Subgrup 
Sou base Complement de grup Total 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual 

A1  2.019,25 28.269,50 256,75  3.081,00  2.276,00  31.350,50 

B1 1.697,04 23.758,56 228,99 2.747,88 1.926,03 26.506,44 

C1  1.462,10 20.469,40  163,03  1.956,36 1.625,13 22.425,76 

 

Article 30. Complement d'antiguitat (triennis) en euros 

GRUP 
Triennis 

Mensual Anual 

A 54,13 757,82 

B 49,12 687,68 

C 44,10 617,40 

 
Altres complements específics aprovats per l’ICIP (Imports mensuals en Euros): 

Complement d’Especial Dedicació: 162,82€  

Complement de Dificultat Tècnica: 174,71€  

Complement de Cap de Subàrea A1.2: 614,97€  

Complement de Cap d’Àrea A1.3: 690,05€  

 
Indemnitzacions i dietes 
D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres 

i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a 

reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan 

col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu 

sector públic.  

 
Se’ns perjudici del mencionat a l’apartat anterior, el personal de l’ICIP, pel que fa a 

indemnitzacions i dietes, es regeix pel Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions 

per raó del servei. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2008/07/08/138
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2008/07/08/138

