
 

 

Aclariments a la reclamació sobre la 

sentència classificació de centres 
 

En 2013, la Conselleria d’Educació va publicar la Resolució de 4 d’abril de 2013, per la 

qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents 

dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2012-2013 

(DOCV de 12 d’abril de 2013). 

En aquesta resolució molts IES i els centres de FPA van veure reduïda la seua 

classificació per una interpretació restrictiva de l’acord sobre classificació de centres 

assolit en 2008. En molts instituts no van computar, per exemple, els PQPI, que són 

unitats com qualsevol altra i, per això, van reduir el nivell de classificació del centre. 

A més, aquesta resolució no es va negociar en Mesa Sectorial, per la qual cosa 

STEPV va presentar un recurs que va guanyar en febrer de 2016 i que la Conselleria 

encara no ha aplicat malgrat les insistents demandes del Sindicat. 

És per això que STEPV ha iniciat aquesta campanya de reclamacions. 

Qui pot reclamar? 

Els equips directius que van veure reduïdes les seues retribucions per aquesta 

interpretació restrictiva de l’acord de 2008, ja que el seu centre es va classificar en un 

nivell inferior sense atendre les unitats reals o el nombre d’alumnat. 

Hi ha algun llistat de centres afectats negativament per la reclassificació a la 

baixa? 

En la resolució de 2013 es publica un llistat amb la nova classificació dels centres, 

però no tots es veuen afectats negativament. Cal, doncs, que cada centre recupere la 

informació del nombre d’alumnat i unitats que tenia en 2013 per poder justificar la 

reclamació, si es van veure afectats negativament. Si la classificació era correcta, no 

cal fer res. 

Cal especificar la quantitat que hauria d’estar percibint actualment? 

No cal especificar-ho, perquè és l’administració qui ho ha de calcular, però sí que 

convé especificar la diferència entre el que s’hauria d’haver cobrat si no s’hagués 

classificat el centre a la baixa. També us pot servir per calcular la diferència 

acumulada des de 2013.  

En aquestes graelles teniu les retribucions de 2016 i les de 2013, 2014 i 2015 (que no 

van variar): 

 

 

 



 

 

ANY 2016 

INFANTIL PRIMÀRIA, ED. ESPECIAL SECUNDÀRIA, EE I 

SECCIONS 

TIPUS DE CENTRE A B C D E A B C 

DIRECCIÓ 636,27 585,44 451,29 359,77 158,43 754,35 663,63 610,22 

VICEDIRECCIÓ - - - - - 490,35 431,36 396,65 

SECRETARIA 413,58 380,54 293,35 233,85 - 490,34 431,36 396,65 

CAP D’ESTUDIS 413,58 380,54 293,35 233,85 - 490,35 431,36 396,65 

VICESECRETARIA - - - - - 301,76 265,46 244,10 

 

ANYS 2015, 2014 i 2013 

INFANTIL PRIMÀRIA, ED. ESPECIAL SECUNDÀRIA, EE I 

SECCIONS 

TIPUS DE CENTRE 
 

A B C D E A B C 

DIRECCIÓ 629,97 579,64 446,82 356,20 156,86 746,88 657,05 604,17 

VICEDIRECCIÓ      485,49 427,08 392,72 

SECRETARIA 409,48 376,77 290,44 231,53  485,49 427,08 392,72 

CAP D’ESTUDIS 409,48 376,77 290,44 231,53  485,49 427,08 392,72 

VICESECRETARIA      298,77 262,83 241,68 

 

Exemple: Centre de secundària que en 2013 passa del nivell A al B, de manera no 

justificada. 

La direcció hauria d’haver cobrat 754,35€ però va cobrar 746,88€, és a dir, -7,47€.  

Si multipliquem aquesta diferència per 12 mesos: -89,64€/l’any 

Si multipliquem aquesta quantitat per 4 anys (2013, 2014, 2015 i 2016): 358,56€ 

Per tant, el director/a del centre ha perdut 358,56€ de poder adquisitiu durant 

aquests quatre darrers anys. 

 


