
A LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE __________________ 
- SERVEI DE NÒMINES DEL COS DE ______________________ - 

 ____________________________________________________, major d'edat, proveït/da del D.N.I. 
Núm. ________________________ i amb domicili a efectes de notificació davant d'aquesta Direcció 
Territorial comparec i com millor vinga en Dret, 

 Que, mitjançant el present escrit interpose RECLAMACIÓ en matèria de 
RECONEIXEMENT DE DRET I QUANTITAT (COMPONENT DE FORMACIÓ PERMANENT DEL 
PROFESSORAT – SEXENNI); en funció de les consideracions fàctiques i jurídiques següents: 

ANTECEDENTS DE FET 

 PRIMER.- Que sóc funcionari/a interí/na del cos de _________________________ i amb destí 
en el centre__________________________________________________________________. 

 SEGON.- Que he prestat els meus serveis com a funcionari/a docent interí/na des de fa 
més de ____ anys, depenent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la 
Generalitat Valenciana, impartint docència directa en l'aula amb l'alumnat (S'acompanya còpia 
del Full de Serveis com a DOCUMENT NÚMERO U). 

 TERCER.- Que dispose dels crèdits necessaris per al perfeccionament i reconeixement dels 
corresponents sexennis del període de prestació de serveis esmentat, els quals m'habiliten per al 
reconeixement dels sexennis __________________________ (primer, segon, tercer, quart i cinqué, 
segons corresponga). S'adjunta còpia del compte de formació com a DOCUMENT NÚMERO DOS.                                            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 Als anteriors fets, són aplicables els següents: 

FONAMENTS DE DRET 

 (I).- Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regula el 
component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la 
realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament. 

 (II).- Ordre de 9 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual es regula la convocatòria, reconeixement, certificació i registre de les activitats de 
formació permanent del professorat que imparteixen ensenyament de règim general no 
universitari i de règim especial a la Comunitat Valenciana. 

 (III).-  Ordre de 10 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual es regula l'acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres 
activitats per a la millora de la qualitat d'ensenyament que, a aquest efecte del nou 
complement específic, realitzen els funcionaris docents que imparteixen, ensenyaments 
de règim especial de la Comunitat Valenciana. 

 (IV).- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de la Funció Pública, pel qual es 
fixen les retribucions dels funcionaris públics. 

 (V).- Resolució de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Taula General de 
Negociació i de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels 
sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc de 
diàleg social per al període 2014-2015. 

 (VI).- Decret 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el 
component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la 
realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament. 

 (VII).- Directiva 199/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord 
marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada. 

 (VIII).-  Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Sala contenciosa 
administrativa, d'11 de juny de 2010, dictada en el rec. 396/2009 

 (IX).- Acte de la Secció Segona del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 
de febrer de 2012 (assumpte C-556/11), en la qüestió prejudicial suscitada pel Jutjat 
del Contenciós Administratiu nº 4 de Valladolid. 
  
 (X).- Tribunal Suprem, Sala Tercera, del Contenciós-administratiu, Secció 7a, 
Sentència de 22 Oct. 2012, rec. 5303/2011. 
  
 (XI).- Sentencia número 14/2016, de 15 de gener de 2016, del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós- Administratiu, Secció 
Segona. 
  
 (XII).- Sentència del Tribunal Suprem amb data de 22 d'octubre del 2012 – 
recurs de cassació en interés de la Llei núm. 1303/2011; Sentència Número 
483/2014, d'11 de desembre de 2014, del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 4 
d'Alacant; Sentència Número 86/2015, de 15 d'abril de 2015, del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Salamanca, entre d'altres. 

 De l'exposat es dedueix que la llei configura el complement específic com un 
concepte retributiu de naturalesa objectiva, alié a tot matís subjectiu derivat de la 
persona titular del lloc que ho exerceix i, basat per contra, en l'acompliment d'un lloc 
de treball. De manera que tots els llocs de treball en els quals concórreguen les 

!2



mateixes circumstàncies han de tenir la mateixa quantia de complement específic. Per 
tant, la qual cosa determina el dret a la percepció del complement específic assignat a 
un determinat lloc de treball és l'efectiu acompliment d'aquest lloc, i no el 
nomenament formal per a ocupar-ho. 

 Concretament, el component per formació permanent, un dels components del 
complement específic, es percep per cada sis anys de servei com a funcionari de 
carrera en la funció pública docent, sempre que s'hagen acreditat durant aqueix 
període activitats de formació. 

 Per tant, no es troba cap raó objectiva ni raonable, independentment de la 
recent sentència, perquè els interins no cobrem els sexennis, tenint en compte que el 
que es retribueix és l'acompliment efectiu d'un lloc concret de treball, prèvia la 
formació del treballador, fet aquest últim que poden també acreditar els interins i, per 
tant, s'ha de procedir a reconéixer-me el primer sexenni amb data d'efectes del mes 
següent a la presentació de la sol·licitud inicial. 

 En definitiva, ens trobem amb una qüestió resolta pel Tribunal Suprem sobre 
la base de jurisprudència del TJCE, com és la que el complement de formació 
permanent (sexennis) no és una retribució lligada a la carrera professional i, per 
tant, està imbricada amb les condicions de treball, no podent per discriminatori, 
excloure's als funcionaris interins de la seua percepció. Tot això, amb efectes 
almenys dels períodes i les seues corresponents quantitats, no prescrites en el 
moment de la present, referits als distints sexennis ja perfeccionats (4 anys). 

 Per les raons exposades, 

 SOL ·LICITE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE 
_______________________ - SERVEI DE NÒMINES DEL COS DE _____________________ 
que, tenint per presentat aquest escrit, se servisca d'admetre-ho i de conformitat amb 
les al·legacions formulades per aquesta part, tinga per interposada RECLAMACIÓ en 
matèria de reconeixement, perfeccionament i meritació del primer sexenni amb efectes 
administratius i efectes econòmics, almenys, dels períodes i les seues 
corresponents quantitats, no prescrites en el moment de la present reclamació, 
referits als distints sexennis ja perfeccionats (4 anys). 

  ______________, a _____ de ______________ de 20__ 
            

Signat:_____________________________ 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