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Nº 2 _2018 

PAGA DE PRODUCTIVITAT-ASSIDUÏTAT 

Aquest mes de febrer cobrarem la paga de productivitat-assiduïtat, que es va establir en 

els acords signats per CCOO en l'any 2001, i que està regulat en les nostres condicions 

laborals en l'article 35 apartat 3 de l'Acord/Conveni per als empleats públics locals de 

l’Ajuntament de Viladecans, el en qual s'estableix el següent: 

Article 35.- PRODUCTIVITAT I COMPLEMENT ESPECÍFIC 

3.- Paga de Productivitat-Assiduïtat: 

1.- S’estableix una paga de productivitat per un import anual de 1.057,56€ per l’any 2.009. 

Aquesta quantitat s’incrementarà amb l’IPC anual, la qual s’abonarà juntament amb la 

nòmina del mes de febrero de l’any següent. Aquesta paga será sotmesa al següent règim 

de descomptes, en funció del nombre de baixes per Incapacitat Temporal derivades de 

contingències comunes que hagi tingut el/la treballador/a durant l’exercici, segons el 

següent barem. 

2.- El personal que l’any anterior al de còmput no hagi realitzat cap baixa es bonificarà amb 

un salt de la taula (o sigui si té dues baixes s’aplicarà el 0%, si té quatre baixes s’aplicarà 

el 0,7%,…). 

3.- S’exclouen del còmput de baixes les que siguin per accident laboral, maternitat, malaltia 

profesional i pandèmies. 

4.- Excepcionalment la comissió de seguiment del conveni estudiarà la procedencia 

d’aplicar o no aquests descomptes en el casos que per prescripció facultativa sigui 

necessari un tractament periòdic de la malaltia que obligui a agafar l’incapacitat temporal, 

tenint en compte en tot cas l’informe que emeti al respecte el servei corresponent. 

Nombre de baixes durant l’any % de penalització del sou brut anual total 

1ª 0% 

2ª 0,2% 

3ª 0,7% 

4ª 2% 

5ª 3% 

 

Fent una mica d'història sobre aquesta paga, per aquells que no coneixen el seu origen, 

cal recordar que aquesta paga ve com a conseqüència de la negociació col·lectiva en 

l'any 2001, i que la situació en què ens trobàvem en aquests anys, era, tres condicions 

laborals diferenciades i que a continuación detallem: 
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 Uns 70 treballadors tenien Assistència Sanitària per a ells i els seus familiars directes, 

amb una aportació congelada per l'Administració per a cada un dels beneficiaris i que si 

volien podien deixar l'Assistència a canvi de tenir la paga. 

 Aproximadament uns 100 treballadors/es tenien una paga de productivitat. 

 Altres 140 empleats/des, que havien entrat amb posterioritat al 1996, no tenien cap de 

les dues opcions anteriors. (Fotos revista CCOO El Mirador Octubre 2001) 

Des de CCOO vam plantejar el tema, per evitar 

treballadors/es de primera, segona i tercera, per 

la qual cosa es va negociar que tots tinguéssim 

les mateixes condicions, una paga vinculada a 

descomptes per baixes. 

Molt controvertit va ser el tema en aquells anys. 

Mitjançant la negociació col·lectiva es va 

aconseguir que tots/es els treballadors/es que hi 

havia en aquell moment, i tots aquells que 

entressin amb posterioritat, tinguessin les 

mateixes condicions laborals en la paga de 

febrer, tal com la coneixem ara. 

Si no s'hagués arribat a aquest acord en aquells 

moments, ara tindríem un mínim d'empleats/des 

amb l'Assistència Sanitària, o pot-ser ja no 

quedaria ningú en ella, i altres amb una paga de 

productivitat, que també hagués minvat el nombre que ho cobrés, tenint en compte les 

jubilacions que des del 2001 s'han produït fins a la data, i tindríem a una immensitat de 

companys i companyes que no tindrien aquesta paga. 

Aquesta paga va tenir la mateixa retallada que es va 

produir al 2010, el 5%, passant a ser de 1.012,72 €. 

La paga de productivitat-assiduïtat de l’any passat va 

ser de  1.022,76 €, aquest any amb els augments 

pertinents de l'1% més la incorporació de la part del 

fons social, aquesta paga serà de 1.159,32 € per a 

aquest mes de febrer del 2018. 

De moment els descomptes afectan com a màxim a  

15 treballadors/es del conjunt, amb uns descomptes 

que en la seva gran majoria estan en 2 baixes. 

El temps ha demostrat que teníem raó en la 

consecució d'aquest acord de la paga de productivitat-

assiduïtat, tots/es som iguals, tots cobrem de paga la 

mateixa quantia i els criteris de descomptes són els mateixos per a tots/es, i els 

descomptes són mínims, sent la paga universal per al conjunt d'empleats / es en 

l'actualitat. 
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