CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT  VALENCIANA A LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE/D’_______________

En/Na/N’_________________________________, major d’edat, amb D.N.I. núm.__________________i N.R.P. ____________________, i domicili a l’efecte de notificació ____________________________________, localitat _______________ (C.P. __________), pertanyent al Cos De________________________________________i amb destinació al centre ____________________________________________________, davant d’aquesta Conselleria comparesc i com millor pertoque en dret, 
EXPOSE: 

PRIMER.- Que a data ______________________, complirà / va complir ___________ (1) anys de serveis prestats com a funcionari/a docent, segons alló que exposa l’article tercer del Decret 157/1993, de 31 d’agost, del Govern Valencià, pel qual es regula el complement retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. 
SEGON.- Que segons el mateix Decret 157/1993, de 31 d’agost, la seua situació pel que hi fa als períodes d’aplicació és la següent:
-	Data de perfeccionament del ______ (2) període:_____________________
TERCER.- Que segons l’article 5é i la Disposició Transitòria Segona de l’esmentat
Decret 157/1993 ha d’acreditar ________________ (3) crèdits per poder percebre el complement retributiu. 
QUART.- Que segons la situació exposada i atenent a l’article 6é del Decret 157/1993,del Govern Valencià, li correspon el reconeixement de el ______________ (2) període i, en conseqüència, el dret a percebre el complement retributiu corresponent, a partir de___ de/d’______ , és a dir, el primer dia del mes següent en que es perfeccionarà./va perfeccionar.
Per les raons exposades, 
SOL·LICITO DE V.I. que tenint per presentat aquest escrit se servesca a admetre’l i de conformitat amb les al·legacions formulades es dicte resolució estimatòria d’aquesta sol·licitud i, conseqüentment, em sigua reconegut el dret al cobrament de les quantitats corresponents des de la data assenyalada. 
València, a_________ de/d’____________________de__________

Signat: 
(1)	(nombre d’anys treballats (6, 12, 18, 24, 30) 
(2)	període o sexenni(1er, 2º, 3er, 4t, 5é)
(3)	nombre de crèdits necessaris (0, 20, 40, 60, 80, 100) 
DOCUMENTS APORTATS:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

