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Quan l’IPC és alt, només un 2%
Quan l’IPC és baix, un 0’3%

SEMPRE PERDEM 
PODER ADQUISITIU
CLÀUSULA DE
REVISIÓ SALARIAL
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Posicionament de la Intersindical Valenciana 
davant la negociació retributiva del personal 
empleat públic per a 2010
A ningú no se li escapa que estem patint una profunda crisi econòmica que 
alguns, sense pal·liatius, volen repercutir íntegrament sobre les classes treba-
lladores amb Expedients de Regulació d’Ocupació i acomiadaments massius, 
demandes de reforma del mercat laboral i retalls en les condicions laborals 
i les prestacions socials o nous retalls i privatitzacions dels serveis públics. 
Però, no oblidem que els orígens de la crisi els hem de buscar en la caiguda 
del sistema financer, en la feblesa del nostre teixit productiu i en el model de 
creixement econòmic que han portat endavant els governs, amb la qual cosa, 
resulta una obvi que on no estan les causes no hem de buscar les solucions. 
La causa de la crisi no han estat ni els costos salarials, ni les prestacions so-
cials ni el sector públic.

Per tant, qualsevol negociació retributiva, mediatitzada per la crisi, com 
l’actual, no es pot plantejar amb l’objectiu de la contenció salarial com a fór-
mula de reversió de la crisi, doncs, en cap cas, han de ser el conjunt de treba-
lladors i treballadores els que suporten el pes de la recuperació econòmica; 
una premisa que és igualment vàlida per a la negociació retributiva del sector 
públic, com dels milers de convenis col·lectius pendents de negociació.

A més a més, cal recordar que en el sector públic una gran part dels empleats 
i empleades tenen salaris inferiors als 1.000 euros /mes i que la pèrdua de 
poder adquisitiu ha estat una situació progressiva, a excepció l’últim any, per 
la diferència entre els increments salarials aplicats sobre les estimacions de 
l’augment de l’IPC i la inflació real.

En uns moments en el quals és d’importància trascendental la destinació de 
fons públics a programes de protecció social i reinserció laboral que reque-
reixen un gran esforç dels poders públics, les mesures fiscals anunciades pel 
govern, com són l’augment de l’IVA, no són satisfactòries ja que faran recaure 
als sectors socials més desfavorits l’eixida de la crisi. Cal una fiscalitat pro-
gressiva i una veritable lluita contra el frau fiscal.

Després d’aquestes consideracions genèriques, es poden treure tres con-
clusions que van a perfilar el nostre posicionament davant la negociació dels 
increments retributius en el sector públic: el rebuig a la congelació o contenció 
salarial i la recuperació del poder adquisitiu  perdut als darrers anys.

Les reivindicacions retributives que es plantegen des de la Intersindical Valen-
ciana són:

— Increment retributiu d’un 2 % sobre la massa salarial 
per l’any 2010, preveient un increment de l’IPC entre l’1,5 
i el 2%.

— Establiment de la clàusula de revisió salarial amb 
caràcter indefinit i des d’aquest mateix any 2010.

— Incorporació del 0’3% de la massa salarial destinat 
als fons de pensions a la millora de les retribucions dels 
empleats i empleades públics.


