
Recentment hem tingut coneixement, a través de la  FJI, d'una  comunicació de la UPF a les 
beneficiàries i beneficiaris dels programes FPI i FPU adscrits a la seva universitat:

Benvolguts/udes,

L’any 2010, la retribució mensual dels beneficiaris d’una beca de doctorat FPU o FPI, en la  
fase de contracte, era de 1.173€. Tot i tractar-se d’un finançament extern a la UPF, a l’estar contractats  
per una universitat pública es van haver d’aplicar el Reial Decret-Llei 8/2010 i el Decret Llei 3/2010  
que preveien una reducció d’un 5% a les nòmines de tot el personal a partir del mes de maig d’aquell  
any. En conseqüència, la retribució mensual en la fase de contracte va passar a ser de 1.114,35€. Aquest  
import s’ha mantingut sense increments fins ara.

Recentment, una companya vostra ens ha plantejat que la convocatòria de beques FPU per a  
l’any 2011 (Orden EDU/61/2011, de 20 de enero, por la que se convocan las ayudas para becas y  
contratos  de  Formación  de  Profesorado  Universitario  del  Programa  Nacional  de  Formación  de  
Recursos  Humanos  de  Investigación,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011), en l’article 11, preveu que l’import mensual de la  
beca  en  la  fase  de  contracte  sigui  de  1.173€ i  que  aquest  import  s’apliqui  també  als  beneficiaris  
d’anteriors convocatòries.

Hem fet consultes a la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación,  
Cultura y Deporte i encara no ens han confirmat que havíem d’haver canviat l’import mensual a partir  
del mes de gener del 2011. Malgrat que encara no tinguem una resposta certa, interpretem que la  
retribució  que  heu  rebut  des  del  mes  de  gener  de  l’any  passat  ha  estat  incorrecta  i  procedim  a  
regularitzar-ho. En la nòmina d’aquest mes de març la retribució serà de 1.173€ i rebreu també els  
endarreriments que us pertoquin des del mes de gener del 2011, en funció de la data d'inici del vostre  
contracte.

Els beneficiaris d’ajuts que ja heu finalitzat el període de contracte, aquest mes de març rebreu  
també els endarreriments que us corresponguin segons el període que hàgiu estat contractats.

Aquesta regularització retributiva també és d’aplicació als beneficiaris d’ajuts del programa  
FPI (Formació de Personal Investigador).

Disculpeu les molèsties que aquesta situació us hagi pogut ocasionar. 

aquesta informació s'ha vist confirmada donat que les beneficiàries i beneficiaris dels ajuts FPI i FPU 
d'aquesta universitat ja estan cobrant el sou que els hi pertoca, sense retallades. Per altra banda, malgrat 
en aquesta informació s'afirmava que el  MECD (del que depenen les FPU) encara no havia donat 
resposta, tenim coneixement de companys que sí han rebut confirmació, en aquest cas del MINECO 
(del que depenen les FPI), conforme a partir de les convocatòries de 2011 les universitats han d'abonar 
els imports salarials sencers sense aplicar cap retallada.

Tot  i  que  ja  existien  precedents  sobre  la  supressió  de  l'aplicació  de  la  retallada  del  5% (i 
conseqüent devolució dels imports retinguts) a llocs com la Universidad Politécnica de Cartagena o les 
universitats públiques de Madrid, i també pel que fa als beneficiaris del programa FI de la Generalitat, 
creiem que les novetats que han transcendit des de la UPF suposen el precedent més important per les 
beneficiàries  i  beneficiaris  en fase  de  contracte de  programes  d'ajuts  predoctorals  d'àmbit  estatal 
(sense limitar-ho als FPI i FPU) adscrits a centres propis de les universitats públiques catalanes; el qual 
s'ha d'aprofitar per tal d'acabar amb aquesta situació injusta i amb el greuge comparatiu que existeix 
respecte de les beneficiàries i beneficiaris dels mateixos programes adscrits a centres amb finançament 
privat com els CERCA (que no van aplicar la retallada als seus treballadors per un acord amb l'anterior  
conseller Josep Huguet).

A banda de recórrer a l'actualització de les retribucions que impliquen les noves convocatòries 
d'aquests programes d'ajuts, també es pot argumentar que els decrets a través dels quals es justifica 
l'aplicació de la retallada del 5% son inaplicables als contractes formalitzats amb posterioritat a l'1 de 
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Gener  de  2010,  donat  que,  al  no  haver-se  vist  afectades  les  retribucions  dels  beneficiaris  d'ajuts 
predoctorals pels increments contemplats els darrers anys al respectiu conveni col·lectiu, s'hauria de 
tenir en compte el següent:

Real Decreto-Ley 8/2010
Artículo 22. Dos, letra B), punto 4 
[...]
En el supuesto en que a 1 de junio de 2010 no hubiera finalizado la negociación colectiva para aplicar el  
incremento retributivo establecido en el artículo 22.Dos.A) de esta ley,  la minoración del 5 por ciento 
sobre los conceptos retributivos a que se refiere el párrafo anterior se aplicará sobre las actualizadas a 1  
de  enero  de  2010 de  acuerdo  con  los  incrementos  previstos  en  las  correspondientes  leyes  de 
presupuestos. 

Decret-Llei 3/2010
Article 26 bis Retribucions del personal laboral per als mesos de gener a maig de 2010
1. Des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, la massa salarial del personal laboral, 
excloent-ne el personal laboral amb contracte d'alta direcció, experimentarà una reducció d'un 5% en  
relació amb les quanties de cadascun dels conceptes retributius que l'integren i que els correspongui  
percebre d'acord amb el conveni col·lectiu que li sigui aplicable, llevat de la paga extraordinària del mes 
de juny de 2010 que s'abonarà sense aplicar la reducció prevista en aquest article.
[...]
3. En cas que l'1 de juny de 2010 no s'hagi formalitzat la negociació del conveni col·lectiu per aplicar   
l'increment retributiu previst en l'article 26.1, la reducció del 5% prevista en l'apartat 1 d'aquest article 
serà d'aplicació a les quanties actualitzades a 1 de gener de 2010.

per tant, no existeix un salari de referència sobre el qual calcular la disminució retributiva i la retallada 
no pot ser aplicada.

Sense perjudici de que cadascú faci servir els arguments exposats anteriorment de forma que 
pugui  aconseguir  la  supressió  de  la  retallada  i  el  reintegrament  de  les  quantitats  retingudes 
irregularment d'acord amb les seves condicions particulars, l'Assemblea defensa que el transfons legal 
de la irregularitat que ha suposat aquesta retallada es molt més ampli i hauria de permetre recuperar tots 
els  imports  retinguts  a  totes  les  beneficiàries  i  beneficiaris  de  programes  d'ajuts  dependents  de 
subvencions  públiques:  a  aquests  programes  els  hi  es  d'aplicació  la  Ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones (LGS), tenint en compte que aquesta llei es de rang superior als decrets (i per tant preval 
sobre els anteriors), l'aplicació de qualsevol retallada sense que hi hagi tingut lloc cap modificació de 
les convocatòries (com es el cas) incompleix disposicions de la LGS:

Artículo 15. Obligaciones de las entidades colaboradoras. 
1. Son obligaciones de la entidad colaboradora: 
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases 
reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente. 

en conseqüència, els centres d'adscripció (com ara les universitats), en tant que entitats col·laboradores, 
que apliquen la retallada a les beneficiàries i beneficiaris dels programes esmentats estan cometent una 
il·legalitat.
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