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DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR
DESPRÉS DE L'ADJUDICACIÓ

EN EL NEGOCIAT DE
PERSONAL D'EDUCA-
CIÓ PRIMÀRIA PER A
L'ALTA EN NÒMINA

A) Professorat Interí.
1. Imprès de dades perso-
nals i bancàries (model
oficial).
2. Imprès de declaració a
efectes de la Llei d'Incom-
patibilitats (model oficial).
3. Imprès d'IRPF (model
oficial). A més, el profes-
sorat amb f i l ls, haurà
d'adjuntar fotocòpia del
Llibre de Família.
4. Declaració jurada o pro-
mesa (model oficial).
5. Jurament o promesa de
lleialtat al Rei i a la Consti-
tució (model oficial).
6. Fotocòpies del DNI i del
NIF.
7. Certificat d'incorporació,
expedit pel director del
centre de destinació, amb
expressió de la data.
8. Fotocòpia de la pàgina
de la llibreta d'estalvis o
compte corrent on figuren
els codis i número de
compte de l'entitat bancà-
ria corresponent.
9. Fotocòpia del títol
acadèmic.
10. Certificat Mèdic Oficial
en el que es faça constar
"no pateix cap malaltia o
defecte físic que impedes-
ca l'exercici de les corres-
ponents funcions".

Documents que cal pre-
sentar en el negociat de
la Seguretat Social

1. Interins que ja hagen
treballat en la mateixa pro-
víncia: només han de pre-
sentar l ' imprès d'alta en

Seguretat Social que se'ls
proporcionarà en el mateix
negociat.

2, Interins que no hagen
treballat en la província: a
més de l'imprès d'alta en
Seguretat Social, una fotocò-
pia de la Cartilla de la Segu-
retat Social i una fotocòpia
del DNI.

B) Professorat fun-
cionari de carrera amb
destinació provisional.

1. En tots els casos, sense
excepció, tothom ha de pre-
sentar el certificat d'incorpo-
ració, expedit pel director del
centre de destinació, amb
expressió de la data.

2. El professorat que no
canvia de província sols ha
de presentar allò referit al
ns1.

3. El professorat que can-
via de província ha de pre-
sentar la mateixa documen-
tació que el professorat inte-
rí, però l'alta al règim previ-
sor l'ha de fer a la delegació
provincial de MUFACE, amb
la documentació que se li lliu-
rarà prèviament als Serveis
Territorials d'Educació.

4. El professorat que ha
realitzat enguany la fase de
pràctiques i serà funcionari
de carrera a partir de l"l de
setembre de 1998 (oposi-
tors de 1997), ha de presen-
tar la mateixa documentació
que el professorat interí,
encara que no canvie de
província. Si canvia de pro-
víncia, i pel que fa al règim
previsor, haurà de tramitar
el canvi a la delegació de
MUFACE, amb la documen-
tació que se li lliurarà a la
Direcció Territorial d'Educa-
ció.

millorar la informació és millorar la participació

CAL SABER
Amb aquesta revista hem
volgut posar al vostre
abast aquelles
informacions que de
forma més directa us
afecten en la vostra vida
laboral i que us poden
ajudar en la relació amb
l'Administració. En
primer lloc/ el que cal fer
per poder cobrar la
primera nòmina
puntualment a setembre i
com fer-ne una lectura
correcta; en segon lloc, a
què teniu dret i quines
són les vostres
obligacions en allò que
anomenem permisos Í
llicències; també hem
considerat important que
sapigueu com s'accedeix
a la formació contínua,
una necessitat permanent
i una condició
inseparable de l'exercici
de la docència.
L'All-i-Oli, amb la
informació més important
del món de
l'ensenyament, arriba
cada mes a tots els
centres educatius i a totes
les persones que
participem del projecte
de l'STEPV-lv. Un projecte
que us proposem
compartir

QUE ES L'STEPV-lv
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de

l'Ensenyament del Pais Valencià - Intersindical
Valenciana és un sindicat d'homes i dones de la sanitat,
l'ensenyament, les administracions públiques,
l'administració local,...

Som una organització sindical jove amb més de 20
anys d'experiència.

Som l'organització majoritària en el sector de
l'ensenyament, on vam nàixer, i aquesta posició, que es
manté des de les primeres eleccions sindicals
democràtiques, no és fruit de la casualitat ni de la
pròtesi institucional, sinó de més de vint anys d'un
treball constant i de l'aplicació d'un model sindical
diferent que ens ha donat el suport dels treballadors i
treballadores.

El nostre sindicat adopta, des del seu origen, una

concepció de la democràcia sustentada
sobre l'exercici constant de "una persona,
un vot". La nostra estructura arrela en el
territori, des de les unitats més menudes,

el centre de treball, la localitat i la comarca, a les més
grans, el País Valencià, com a marc on es creuen totes
les relacions humanes: culturals, socials, econòmiques,
polítiques, laborals...

La nostra organització sindical és de classe, ens
considerem treballadores i treballadors, i autònoms
respecte a qualsevol ens públic o privat. No ens
agraden ni la dependència política ni l'econòmica. La
nostra organització sindical és el que l'afiliació és capaç
de fer.

Practiquem un sindicalisme que abasta, a més dels
àmbits laborals, el món de la cultura, de la solidaritat, de
l'ecologia, de la pau i de l'emancipació de totes les
persones i col·lectius que suporten qualsevol tipus
d'opressió com a condició indispensable per aconseguir
una societat més justa i un país més saludable.

Treballem per difondre i eixamplar un model sindical
que ha resultat útil per al conjunt dels treballadors i
treballadores, amb independència del sector en el qual
treballen, al temps que volem confluir en la pràctica
amb aquells col·lectius que esíiguen interessats en ta
construcció d'eixe model sindical, sempre des del
respecte a la mútua sobirania. Per això, la denominació
INTERSINDICAL VALENCIANA és un projecte de futur,
una voluntat de treball per estendre a tots els sectors
aquelles característiques que han de ser el patrimoni
democràtic de qualsevol forma de fer sindicalisme: el
respecte a la voluntat dels treballadors i treballadores
expressada mitjançant la participació democràtica,
alhora que anem vertebrant, des del món del treball, la
societat valenciana.

En definitiva, a l'STEPV-lv practiquem un
sindicalisme participatiu i independent, on les
treballadores i els treballadors valencians, mitjantçant
un procés assembleari i una informació completa i
actual, decideixen les directrius de l'actuació sindical.
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L'ACCÉS A LA FORMACIÓ
Quin concepte de

formació?

Des de l'STEPV-lv, la forma-
ció permanent del professorat
sempre l'hem considerada, al
mateix temps, un dret i un deure.
És inseparable de la condició
docent l'actualització permanent
dels coneixements professionals,
així com la recerca i la investiga-
ció sobre tot allò que ens succeix
a la nostra pràctica docent. La
formació és també una condició
indispensable per a l'autonomia
personal i el treball cooperatiu.
Per totes aquestes raons, consi-
derem que la formació ha de for-
mar part de la jornada de treball
del professorat i ha de ser una
responsabilitat de l'Administració
que l'oferta institucional tinga un
caràcter universal, al mateix
temps que s'ha de donar entrada
a les iniciatives del mateix pro-
fessorat. Una conseqüència
directa del model de formació
que preconitzem és la nostra
oposició al sistema retributiu
anomenat de "sexennis", per tal
com fa de la formació una opció
voluntària i, a més, la converteix
en una mercaderia: "si vols
diners, fes formació". Els sexen-
nis é,s l'opció de qui no està dis-
posat a posar a l'abast de tot el
professorat una estructura esta-
ble al servei d'una formació de
qualitat i de qui no vol retribuir de
forma igual la mateixa responsa-
bilitat Nosaltres entenem que un
salari digne, igual per a qui té les
mateixes responsabilitats, ha de
retribuir al mateix temps la tasca
docent i la formació necessària
per a poder realitzar-la amb un
bon nivell de qualitat.

On es fa la formació?

1. Com adquirir el requisit
lingüístic de coneixement del
valencià (veure l'Ordre de 5 de
febrer de 1997, DOGV de 10-4-
97).

- La Conselleria d'Educació
organitza cursos de lingüística
valenciana i de la seua didàctica
tots els anys. La convocatòria i la
matrícula sol ser en el mes
d'octubre i el començament del
curs en gener. El Primer Cicle
consta del Nivell O (100 hores),
Nivell I (85 h) i Nivell II (85 h),

que configuren el Primer Cicle al
final del qual cal fer un curs
específic de contingut tècnico-

didàctic de 50 hores per tal
que us siga expedit el Certificat
de Capacitació, titulació bàsica
exigible per tal d'accdir a qualse-
vol lloc de treball.

El Nivell III (85 h) conforma un
Segon Cicle destinat a professo-
rat especialista en lingüística
valenciana, necessari per a ocu-
par llocs d'aqueixa especialitat
(ESO).

- Així mateix, qualsevol dels
nivells assenyalats, excepte el
Nivell III, es pot convalidar per la
realització d'una prova que, a
més, permet acccedir al nivell
següent. Les proves es convo-
quen al mateix temps que els
cursos.

- Es pot accedir directament al
Nivell II després d'haver superat
els dos primers cursos de ('Esco-
la Oficial d'Idiomes de l'assigna-
tura de Valencià o haver superat
el grau Elemental de la Junta
Qualificadora de Coneixements
de Valencià.

- Igualment, s'expedirà direc-
tament el Certificat de Capacita-
ció a qui acredite haver superat
el Cicle Elemental de Valencià o
Certificat d'Aptitud de Valencià
de les Escoles Oficials d'Idiomes,
juntament amb el certificat
'd'haver realitzat el curs de didàc-
tica.

- La Junta Qualificadora de
Coneixement de Valencià
(depenent de la Conselleria) fa
uns exàmens equivalents al
mateixos nivells del cursos per
a aquelles persones que ja
tenen coneixements de valencià
suficients o prefereixen prepa-
rar-se pel seu compte. En tot
cas, cal fer el curs de didàctica
per tal d'obtenir el Certificat de
Capacitació. Els exàmens es
convoquen en els mesos d'octu-
bre i de febrer.

2. Com adquirir una nova
especialitat del Cos de Mestres

- La Conselleria d'Educació
convoca tots els anys, en prima-
vera, cursos d'especialització, la
durada dels quals és entre 500 i
540 hores, depenent de l'espe-
cialitat, que habiliten el professo-
rat. La matrícula és gratuïta Í cal
assistir a totes les sessions. Els
cursos de Música, Anglès i Edu-
cació Física, requereixen una

Informa't
Participa

prova inicial. Per a realitzar la
part pràctica dels cursos cal con-
certar-la amb un centre educatiu
(Última convocatòria, Ordre de
13 de maig de 1998, DOGV de
2Q de maig).

- Alguns sindicats també realit-
zen aquestos cursos, prèvia
autorització de l'Administració.

- Igualment, es pot cursar
l'especialitat desitjada a l'Escola
de Magisteri, prèvia convalidació
de determinades assignatures i
crèdits, així com determinades lli-
cenciatures equivalents a les
especialiatats del Cos de Mes-
tres.

3. Com a mostra, l'oferta
institucional de formació
d'enguany ha contemplat, a
més del que hem dit, 6 cursos
de formació per a l'exercici de
la direcció en centres públics
(és un requisit per a poder pre-
sentar-se com a candidat/ta o
per ser nomenat director o
directora del centre), ajudes per
a projectes de formació del. pro-
fessorat en centres, ajudes
econòmiques per a la realització
de projectes d'investigació i
innovació educativa, ajudes
individuals per activitats de for-
mació permanent del professo-
rat, etc... Totes aquestes convo-
catòries solen aparèixer a la pri-
mavera en el DOGV i l'STEPV-
Iv dóna cumplida informació,
amb antelació, a tota la seua
afiliació.

4. Els Centres de Forma-
ció, Innovació i Recursos

Educatius de la Comunitat
Valenciana (CEFIRE) tenen
una programa propi d'activitats
que us pot interessar, a més de
canalitzar l'oferta institucional
de la Conselleria d'Educació
(incloent-hi els cursos de
valencià).

La relació de CEFIRE i el
número de telèfon és la següent:
-Alacant: 965 112 457
-Alcoi: 966 520 681
-Alzira: 962 405 137
- Benidorm: 966 803 553

Extensió Ondara: 966 476 755
- Castelló: 964 239 648

Extensió Segorbe: 964 712 427
-Cheste:962512517
- Elda: 965 394 639
-Elx: 965 462 312
- Gandia: 962 872 768
- Godella: 963 641 846

Extensió Llíria: 962 792 569
Extensió Tuéjar: 961 635 028

-Ontinyent: 962910313
- Orihuela: 966 742 725
- Sagunt: 962 650 277
- Torrent: 961 572 061

Extensió Utiel: 962 173 206
- València: 963 787 052
- Vinaròs: 964 454 552
Albocàsser-Morella: 964 428 393

- Xàtiva: 962 281 901
Extensió Aiora: 961 890 069

5. Les Universitats Valen-
cianes, mitjançant els seus
respectius serveis de formació
permanent del professorat,
també fan una oferta de forma-
ció que pot abastar el seu propi
professorat i, per a determina-
des act ivi tats, també el de

l'àmbit no universitari, per
exemple, cursos de postgrau,
màsters, etc. A continuació us
facilitem els telèfons de cada
Universitat.

UNIVERSITAT D'ALACANT
- Institut de Ciències de l'Edu-

cació (ICE): 965 903 520
UNIVERSITAT DE CAS-

TELLÓ JAUME I
- Vicerectorat de Professorat

(mentre es crea el servei): 964
345 686

UNIVERSITAT D'ELX
- Vicerectorat d'Ordenació

Acadèmica i Professorat (mentre
es crea el servei): 966 658 627

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

- Institut de Ciències de l'Edu-
cació (ICE): 963 877 094

UNIVERSITAT DE
VALÈNCIÀ-ESTUDI GENERAL

- Servei de Formació Perma-
nent del Professorat: 963 620
061

6. Els Moviments de Reno-
vació Pedagògica són ('alter-
nativa indispensable per a
l'autoformació del professorat,
des d'un punt de vista crític,
autònom i arrelat a la pràctica
en el centre. Mantenen al llarg
del curs diverses ofertes de for-
mació, així com grups i semina-
ris de treball, a més de les
Escoles d'Estiu.

- Federació de MRPs-Escola
d'Estiu del País Valencià: 963
890 732 (Facultat de Filosofia i
Ciències de l'Educació. Valèn-
cia).

1
(
<

1
t
5

(

Sindicat de Treballadors i Treballadore
INTERSINDICAL

Cognoms:

DNI: NRP:

DOMICILI: Adreça:

Localitat:

Centre de Treball:

Adreça:

H BBXB 1 Mestres I !

E mm* m
H FTiPnil·l P. definitiva |

ATUR
_

~~ Fi
ESPECIALITAT
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Ŝr. Director entitat bancària:

Adreça:

Codi entitat:

de r Ensenyament del País Valencià FNÇFNYAMFNT
VAlFNflANA UiMWÏHIïlHil

Nom:
Data d'afiliació:

Telèfon:

Codi Postal: E-mail:

Localitat:

Codi Postal: Telèfon:

rimaria ||ESO| | |EPA| ! |SPEs| | |E.E.| | | Altre |

P. provisional/Expectativa | Interinitat | Altre |

rma

Sucursal:

Localitat:

Codi sucursal: D.C. Número de compte corrent o llibreta

i pregue curse les oportunes instruccions per a que fins nou avís i a partir de la data siguen degudes oi meu compte les quantitats
ue en concepte de quota lliure el
INDICAT DE TREBALUDÒRS 1 TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ - INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV-iv)

ognoms: Nom:

Data Firma
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PERMISOS I LLICENCIES
[o normativa sobre permisos i llicències emana d'algunes lleis que regulen amb caràcter general
les condicions de treball del conjunt del funcionariat i altres normes que les despleguen.
Bàsicament són aquestes:
• Uei dels Funcionaris Civís de l'Estat, BOI de 15-2-64.
• Uei 30/84 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. Art. 30. BOE de 3-8-84
• Uei de la Funció Pública Valenciana.
• Decret 50/1989, del Consell de la Generalitat Valenciana. Art. 8.6. DOGV 27-6-89
• Ordre de 23 de gener de 1995 de la Conselleria Educació i Ciència. DOGV 10-3-95
El Decret 50/1989 -per a l'àmbit de la Generalitat Valenciana- serà substituït per un de nou
pròximament Í, per tantf l'Ordre de 23 de gener de 1995 - per al personal docent- bo haurà de
ser igualnment per la seua dependència del primer. Es a dir, el seu contingut és provisional i
aviat serà sotmès a una revisió.
El marc general deriva de l'article 30 de la Uei 30/84. Aquesta Uei havia estat desplegada en
el marc de la Generalitat Valenciana pel Decret 50/89 que modificava, a l'alça, determinats

permisos (per exemple la Uei 30/84 contempla 2 dies de permís en cas de naixement, mort o
malaltia greu d'un familiar, 4 si és fora de la localitat, i el Decret 50/89 els amplia).
En realitat, l'Ordre de la Conselleria no desplega el Decret 50 en l'ensenyament, sinó que, de
forma indirecta, li dóna total valor normatiu. Així una Ordre que aparentment el que f a és
delegar la concesió dels permisos, en realitat el que està fent és reconèixer que el Decret
50/89 és d'aplicació general per a tot el sector. I si ho és, haurà de ser-ho en tota l'extensió.
Per exemple: fins ara s'havia considerat que els 6 dies lliures (els famosos " moscosos") dels
quals disposa tot el funcionariat no era d'aplicació per a l'ensenyament. Aquest ha estat un
tema força discutit. Però el Decret 50/89 sí que ho arreplega. I l'Ordre de Conselleria només
diu que els permisos no delegats en la Direcció del Centre o en la Direcció Territorial hauran de
ser autoritzats pel Director General de Personal lo qual cosa, d'entrada, no els exclou.
És per això que nosaltres insistirem en que alguns apartats (com eh "moscosos") necessitaran
de més aclariments.

PERMISOS
LEGISLACIÓ DOCUMEINÍÍACIÓ DURADA OBSERVACIONS

NAIXEMENT fiti O
FOIA

-Llei 30/84 (Art 30,1).
Decret 50/1989. Art. 8.1.2.

• Ordre Conselleria Educació. Art. 2

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Adjuntar Llibre de família o
j ustificant del metge.

3 dies, i 5 si esdevé fora de la localitat de residència.

MORTOMALALTIA
GREUDEFAMIUAR

-Llei 30/84 (Art 30,1).
-Decret 50/1989. Art. 8.1.3.
- Ordre Conselleria Educació. Art

- Sol·licitud Direcció Centre Primer grau (pares, fills, propis o polítics):
- 4 dies. 6 fora de la localitat de residència
Segon grau (avis, nets, germans, propis o polítics):
- 3 dies. 5 fora de la localitat de residència.

- Cas de produir-se malalties greus de llarga durada, aquest
dies podran utilitzar-se seguits o allemals, segons les
necessitats, de la qual cosa s'informarà amb 24 hores abans
a la Direció del Centre.

EXÀMENS -Llei 30/84 (Art 30,1 d).
-Decret 50/1989. Art. 8.1.4.
- Ordre Conselleria Educació. Art.

- Sol.licitud Direcció Centre.
• Portar justificant després.

El dia o dies de la celebració. - En centres oficials.
- Per a concórrer a exàmens finals i alliberadors i altres
proves d'aptitud i avaluació.

TRASÜATDOMIGU -Llei 30/84 (Art 30,1, b).
-Decret 50/1989. Art. 8.1.5.
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

- Sol·licitud Direcció Centre - Dos dies per trasllat de domicili habitual. - Aportar justificant.

DEURE INEXCUSABLE -Llei 30/84 (Art. 30,2)
-Decret 50/1989, Art. 8.1.6.
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

- Sol·licitud Direcció Centre Pel lemps indispensable. - Qualsevol obligació de caràcter públic o personal
l'íncumpliment de la qual gènere alguna responsabilitat
civil, penal, administrativa, cívica.

IAÜANOA -Llei 30/84 (Art. 30,1 c i e)
-Decret 50/89, Art 8.1.8.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 1

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Adjuntar Llibre de Família

Reducció de jornada laboral en 1 hora diària. - Per fill o filla menor de 9 mesos.
- Indistintament el pare o la mare.
- Lactància natural o artificial.
- Acumulable a: la reducció de jornada per guarda legal.

ASSUMPTES
PARTKUIARS

•Llei 30/84 (Art. 30)
•Decret 50/89, Art. 8.1.9.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 3

- Sol·licitud Direcció General
de Personal

-Fins a 6 dies anuals - Tradicionalment no s'apliquen entre el professorat, però
en qualsevol cas figuren en el Decret 50 i l'Ordre de la
Conselleria d'Educació no exclou la possibilitat de
sol.licilar-Ios.

GUARDAIEGAL
ffiBXJCOÓ JORNADA}

-Llei 30/84 (Art. 30,1)
-Llei 33/87. Art. 30.6
-Decret 50/89, Art 8.1.10.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2

- Sol·licitud Direcció Territorial. - Disminució entre 1/3 i 1/2 de la jornada laboral. - Per a cuidar amenors de 6 anys o disminuïts sense cap
activitat retribuïda.
- Reducció proporcional de les retribucions, incloses
pagues extres, triennis,.

ADOKSO -Llei 30/84(Art. 30,3-3)
-Llei 3/89 de Maternitat

- Sol.licitud Direcció Territorial. - Menor de 9 mesos: 8 setmanes.
- de 9 mesos a 5 anys: 6 setmanes.

A partir de Resolució oficial d'adopció. Cal adjuntar-la.
- Ho podrà sol·licitar el pare o la mare.

HI
MATRIMONI

EMBARÀS 1 PART

ASSUMPTES
PROPIS

MALALTIA

ESTUDIS

LLICÈNCIES
LEGISLACIÓ

- Llei Funcionariat 1964. Art. 71.1
-Decret 50/89, Art. 8.1.1.
- Ordre Conselleria Educació. Art 2
- Llei Funcionariat 1964. Art. 71
- Llei 30/84. Art. 30.3.
- Llei 3/89 de Maternitat Art. 2.3

- Llei Funcionariat 1964. Art. 71, 74
-Decret 50/89, Art. 8.2.
- Ordre Conselleria Educació. Art 2

- Llei Funcionariat 1964. Art. 69
- Llei 42/94, Mesures ...
-Decret 50/89, Art. 7.

- Llei Funcionariat 1964. Ari. 72, 74
- LOGSE. Art 56.

DOCUMENTACIÓ
- Sol.íicitud Direcció Territorial.

- Sol.licitud Direcció Territorial.
Abans Part: Imprès +
Certificat Mèdic
Després part: Imprès +
Certificat Mèdic i Llibre
família
- Sol.íicitud Direcció Territorial.

- Sol.licitud Direcció Territorial,
- imprès oficial (MUFACE o
SS)
- Baixa mèdica oficial a partir del
segon dia i cada 15.

- Sol.licitud oficial

DURADA
15 dies

Part únic: 16 setmanes
Part múltiple: 18 setmanes

- Mínim 15 dies i màxim 3 mesos cada dos anys.

- Fins a l'alta oficial mèdica.

Segons convocatòria (q u atri mes traí o anual)

OBSERVACIONS
- Distribuïts a petició de la persona interessada.
- Retribució 100%

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després del
part.
- El pare podrà fer ús de les 4 últimes, (de les 6 en cas
de mort de la mare).

- No retribuït.
- Subordinat a les necessitats del servei. \
- Podrà autoritzar-se, excepcionalment, per períodes
inferiors.

- Fins a 12 mesos, prorrogables per altres 6, tindrà la
qualificació de Temporal, a partir d'eixa data s!iniciarà
el tràmit per declarar-la permanent.
- Fins a 3 mesos es cobrarà el 1 00% de les
retribucions. Amb posterioritat sols les retribucions
bàsiques. La resta a càrrec de MUFACE. i
- Retribucions bàsiques.
- Les condicions específiques figuren en cada convocatòria.



exfro adjudicacions de juliol n,s 130 -juliol 1998

COM REVISAR
LA NOSTRA

NÒMINA

1.- Calculem el salari brut mensual (A), que és la suma dels conceptes: sou base, triennis,
complement de destí, complement específic (afegint la part corresponent a complement
unipersonal, sexenni...), etc.

2.- Calculem el brut anual, que és la suma del salari brut mensual multiplicat per 12,
més les 2 pagues extres (cada paga extra és la suma del sou base + triennis).

3.- Calculem les retencions:
- et descompte (C) de l'IRPF el trobarem comparant el salari brut anual en les taules

de retencions Í obtenim el percentatge a aplicar.
- descompten la part (D) corresponent a MUFACE i Drets Passius (en Juny i Desembre

el descompte és el doble) o a la Seguretat Social.
4.- El salari líquid a percebre es composa de = A - C - D.
5.- Si de cas existirem endarreriments (B) o compensacions en els descomptes (E) caldria

afegir-les al brut mensual i a les retencions, respectivament, i quedaria
salari líquid a percebre = A + B - C - E - D .

INGRESSOS

TAULA DE RETRIBUCIONS ' BRUTES

Sou base C. destí C.específic T. mensual T. anual

Mestres 131.748 66.600 40.026 238.374 3.123.984

Mestres de taller 131.748 82.018 40.210 253.976 3.311.208

P. de Secundària 155.230 82.018 40.538 277.786 3.643.892

òtíc/a .230 47.779 .448

Inspecció Grup B 131.748 98.240 1O47 179.264
O44 143.519

EO47 409.252
EO44 373.507

5.174.520
4.745.580

Inspecció Grup A 155.230 98.240 EO47 179264

E044 143.519
£047432.734
EO44 396.989

5.503.208
5.074.328

* Sense triennis ni sexennis. L'import de les pagues extres és l'equivalent a la suma del sou base i els triennis.

El professorat interí que no ocupa vacanl (i per tant no cobra l'estiu) cobrarà al final de cada substitució una liquidació de la part
proporcional de les pagues extres (1 /ó per mes de sou) i del mes de vacances (l'equivalent a 2,5 dies per mes treballat).

TRIENNIS SEXENNIS (tots els cossos)

Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E

5.961
4.769
3.579
2.390
1.792

Primers sis anys
Pels segons sis
Pels tercers
Pels quarts
Pels cinquè

SEXENNI 1 5.573
SEXENNI 2, des de M0-93 8.750
SEXENNI 3, des de 1-10-94 14.218
SEXENNI 4, des de 1-10-95 17.964
SEXENNI 5, des de 1-10-95 5.284

COMPLEMENTS ESPECÍFICS D'ÒRGANS

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ

A B C
Direcció 73.3 1 5 66.368 48.025
Cap Estudis 25.506 23.966 23.196
Secretaria 25.506 23.966 23. 1 96

ESPECIAL

D
35.507
17.042
17.042

E
21.656

-
-

Responsable < 3 unitats 9.349
Tipus A: Centres de 55 o més unitats. Tipus B: Centres de 24 a 54 unitats i CEE. Tipus C:
unitats. Tipus D: Centres de 8 a 15 unitats. Tipus E: Centres de 3 a 7 unitats

Centres de 16 a 23

LLOCS DE TREBALL DOCENTS SINGULARS
Cap de Seminari

Vice-secretaria

Coordinació especialitat (Conservatori)

Coordinació especialitat (EEAAOO)

Administració Conservatori

Cap de divisió FP

Cap de departament FP

Administració FP centre tipus A

Administració FP centre tipus B

Administració FP centre tipus C

9.349
5.502

9.349
9.349

5.502

9.349

9.349
39.353

38.585

27.813

Coordinador Tècnic Reforma

Assessoria Tècnica Reforma

Direcció CEPs o SPEs

Especialista SPEs

Assessoria CEPs

Assessoria Tècnica de Valencià

Coordinació Centre Residència

Direcció Centre Residència

Secretaria Centre Residència

Vice-Direcció Centre Residència

61.418

46.829
61.418

46.829

46.829

46.829

9.349
41.364

20.120

20.120

el professorat interí

ni triennis

DESCOMPTES
QUOTA DRETS PASSÏUS i MUFACE

MUFACE (1,69%)

GRUP A

GRUP B

GRUP C

GRUP D

GRUP E

En desembre

5.507
4.334
3.328
2.633
2.245

PASSIUS ( 3,86%)

12.577
9.899
7.602
6.015
5.128

juny [pagues extres) el descompte és el doble.

r>c/**iàj /"••ekicüra A i r\c t A ce/"»! mcTAT C/N/"*! AIREGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

A la base mensual de tarifa (que es calcula a partir del
salari brut anual i les pagues extres) se li apliquen els
següents descomptes

Tipus de cotització
Contingències generals: 4,7 %
Desocupació: 1,6 %
Formació Professional: 0.1 %

* Sols per a personal laboral i funcionaria! interí

RETENCIONS «RPF 1998

Rendiment anual

(en pessetes)

Fins .250.000
Més de .250.000
Més de .300.000
Més de .470.000
Més de .572.000
Més de .797.000
Més de 2.022.000
Més de 2.24o.0~00
Més de 2.471.000
Més de 2.808.000
Més de 3.145.000
Més de 3.594.000
Més de 4.043.000
Més de 4.492.ÓÓO
Més de 5.166.000
Més de 5.84Ò.ÓOO
Més de 6.739.000"
Més de 7.862.000
Més de 8.985.000
Més de 10.108.000
Més de 11.231.000
Més de 13.477.000
Més de 15.723.000
Més de 17.970.000
Més de 20.216.000
Més de 22.462.000

Nombre de fills i filles i altres descendents
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