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PROFESSORAT INTERÍ

JORNADA COMPLETA EN ELS COSSOS DE SECUNDÀRIA

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

POSSIBLES CONTRACTES A TEMPS PARCIAL EN ELS COSSOS DE SECUNDÀRIA

13 4 17 4 5 26 72,22%

12 4 16 4 5 25 66,66%

11 4 15 3 4,5 22,5 61,11%

10 3 13 3,5 4 20,5 55,50%

9 3 12 3 3,5 18,5 50%

8 3 11 2,5 3 16,5 44,40%

7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88%

6 2 8 2 2,5 12,5 33,33%

5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77%

4 1 5 1,5 1,5 8 22,22%

3 1 4 1 1 6 16,66%

CONTRACTES A TEMPS PARCIAL EN INFANTIL I PRIMÀRIA

Lectives Complementàries

100% 25 5

1/3 de jornada 8 h. 20’ 1 h 40’

1/2 jornada 12 h. 30’ 2h 30’

Professorat contractat a temps parcial

Els contractes a temps parcial estan regulats per
l’Ordre de 7 de maig de 1997 (DOGV de 23/05/1995).
Es tracta de vacants de contractació anual, enca-
ra que no és obligatori agafar-les, és a dir, s’hi pot
renunciar sense perdre el número en la llista d’in-

terinatge. No hi ha contractes de temps parcial de
més de 12 hores lectives, llevat que es tinga as-
signada una tutoria, única situació en què el con-
tracte pot ser de 13 hores. En els dos casos, les re-
tribucions són proporcionals a les hores treballa-

des. Només es podrà assignar una tutoria si el con-
tracte és de, com a mínim, nou hores lectives. Al
professorat interí del cos de mestres que treballe
en un IES se li ha d’aplicar la mateixa graella que
al professorat del cossos de secundària.

HORARI SETMANAL D'OBLIGADA PERMANÈNCIA EN EL CENTRE RESTA D'HORARI

Disposicions legals sobre llocs de treball itinerants

HORES HORES TOTAL HORES COMPLEM.   HORES DE   JORNADA PERCENTATGE
LECTIVES COMPLEMENTÀRIES CÒMPUT MENSUAL LLIURE DISPOSICIÓ LABORAL

Ha transcorregut un any des que va entrar en vi-
gor l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP),  el
qual reconeix el dret del cobrament de triennis a
tot el personal funcionari interí. L’administració va-
lenciana encara no ha pagat al personal docent, tot
i que en 2007 va assegurar que abonaria els trien-
nis en disposar de la corresponent transferència
pressupostària. D’altra banda, el 28 de març de 2008
es va tancar el termini de reclamacions dels ser-
veis prestats pel personal interí. La Conselleria ha
argumentat que no disposava de personal suficient
per a realitzar el pagament. El País Valencià, An-
dalusia, Navarra i Madrid, són les comunitats en les
quals no s’ha efectuat el pagament, ni hi ha cap pre-
visió que es realitze. En la resta de territoris ja s’ha
fet efectiu el pagament o s’està finalitzant el pro-
cés.Els sindicats STEPV, CAT i AFID han denunciat
públicament aquesta situació en diverses ocasions

i han exigit el pagament immediat en les meses de
negociació. 

Els sexennis, també pendents
L’exigència del pagament dels sexennis ha sigut una
altra de les reivindicacions històriques de l’STEPV,
juntament amb CAT i AFID.

En les meses de negociació sobre el professo-
rat interí, l’administració valenciana ha evitat
abordar el reconeixement del complement lligat a
la formació i  ha remés la qüestió a la mesa sobre
retribucions.

L’acord del 8 de maig de 2007 entre la Conse-
lleria d’Educació i altres sindicats va significar un
incompliment per part de l’administració del com-
promís que havia adquirit sobre les retribucions en
diverses meses de negociació. Una vegada més, el
professorat interí va quedar exclòs de la negocia-

ció econòmica. L’administració i els sindicats que
van signar aquell acord van prendre com a refe-
rència per a la negociació les retribucions docents
a Catalunya. El pas del temps ha mostrat que
aquesta és una coartada per tal que els docents va-
lencians no disposen d’un millor acord retributiu.
Però a més, la referència al model retributiu català
és falsa perquè si comparem tots dos models s’ha
obviat el capítol dels sexennis per al col·lectiu in-
terí. De fet, els docents catalans interins que
compten amb una antigüitat suficient estan per-
cebent en nòmina el tercer sexenni.

STEPV, CAT i AFID segueixen considerant que
l’acord retributiu del 8 de maig de 2007 és discri-
minatori i per això continuaran pressionant per tal
d’aconseguir l’extensió dels sexennis a tot el pro-
fessorat.

El reconeixement dels triennis i sexennis al professorat interí


