Resolució

RESOLUCIÓ OAC/ADM/131/2021, de
23 de febrer d’aprovació de les taules
retributives de l’Oficina Antifrau de
Catalunya per al 2021.
Antecedents
Mitjançant la Resolució OAC/ADM/076/2020 del 17 de febrer de
2020 es van actualitzar els imports de la taula retributiva del
personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya per a l’any 2020.
Fonaments Jurídics
La Resolució OAC/DIR/542/2020, de 17 de desembre, dona publicitat
a la modificació parcial de les Normes d'actuació i de règim interior
(NARI) de l'Oficina Antifrau de Catalunya, aprovada per la Comissió
de Polítiques Digitals i Administració Pública del Parlament de
Catalunya, en la sessió del 14 de desembre de 2020.
Aquesta modificació parcial de les NARI ha comportat la modificació
de l’art. 43, sobre el règim retributiu, i l’addició d’un art. 43 bis, sobre
la percepció per antiguitat.
L’article 43.2 distingeix entre retribucions bàsiques i
complementàries. Les retribucions bàsiques, art. 43.2.a, s’integren pel
sou, segons la categoria i el grau del lloc que s’ocupa, i per la
percepció per antiguitat, establerta a l’article 43 bis.1 i 43 bis.2 pel
que fa al personal funcionari i a l’art. 43 bis.3 pel que fa al personal
laboral.
Pel que fa a les retribucions complementàries, art. 43.2.b, aquestes
estan integrades per un complement variable destinat a retribuir el
grau d’interès, la iniciativa i l’esforç, i la contribució a la millora
permanent de treball a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
L’article 18.2 de la Llei 11/2020, del 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2021, estableix al seu apartat segon
que:
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“En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9
por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo”.
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que em confereix la Llei
14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya,

Resolc:
Primer. Autoritzar l’increment dels imports de la taula retributiva de
l’Oficina Antifrau de Catalunya en un 0,9 per cent respecte dels
imports fixats per a l’any 2020. Aquest increment també serà
d’aplicació a la retribució individual per antiguitat.
Segon. Aprovar l’annex que acompanya a la present resolució, i que
correspon a les taules retributives per a l’any 2021 del personal al
servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb distinció de les
retribucions dels alts càrrecs i de la resta de personal.
Tercer. Aplicar aquest increment a la nòmina de febrer amb efectes
econòmics de gener.

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Miguel Angel
Gimeno Jubero - DNI
40834745Q (SIG)
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Miguel Ángel Gimeno Jubero
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ANNEX
TAULES RETRIBUTIVES OAC 2021 (Vigència 01/01/2021)
ALTS CÀRRECS
Nom del Lloc

Import anual Import mensual

Director/a de l'Oficina

147.990,08 €

Director/a Adjunt/a

125.925,66 €

8.994,69 €

Director/a Funcional

115.304,28 €

8.236,02 €

10.570,72 €

TAULES RETRIBUTIVES OAC 2021 (Vigència 01/01/2021)
PERSONAL FUNCIONARI/LABORAL/INTERÍ/EVENTUAL
Retribucions bàsiques Art. 43.2a Normes d'actuació i de règim Interior de l'OAC
Nom del Lloc

Import anual Import mensual

Cap d'Àrea
Grau 1

87.494,26 €

6.249,59 €

Grau 2

89.051,20 €

6.360,80 €

Grau 3

93.738,12 €

6.695,58 €

Cap Unitat /Tècnic expert
Grau 1

77.210,14 €

5.515,01 €

Grau 2

81.499,18 €

5.821,37 €

Grau 3

85.789,62 €

6.127,83 €

Tècnic/a avançat
Grau 1

68.356,12 €

4.882,58 €

Grau 2

70.936,32 €

5.066,88 €

Grau 3

72.472,82 €

5.176,63 €

Tècnic/a intermedi
Grau 1

59.217,90 €

4.229,85 €

Grau 2

63.609,56 €

4.543,54 €

Grau 3

66.957,52 €

4.782,68 €
2.954,23 €

Tècnic base
Grau 1

41.359,22 €

Grau 2

43.657,04 €

3.118,36 €

Grau 3

45.954,58 €

3.282,47 €

Administratiu/va suport
Grau 1

32.017,16 €

2.286,94 €

Grau 2

33.796,14 €

2.414,01 €

Grau 3

35.574,14 €

2.541,01 €

Auxiliar administratiu/va
Grau 1

22.818,74 €

1.629,91 €

Grau 2

24.086,58 €

1.720,47 €

Grau 3

25.354,14 €

1.811,01 €

La retribució bàsica per antiguitat del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya
es percep d'acord amb el que estableix l'art. 43.bis de les Normes d'actuació i règim
interior (NARI)
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