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 PAGA DE 25 ANYS
  

EXIGIM            EL PAGAMENT D’OFICI!JA



Què és la paga d’antiguitat o paga 
de 25 anys?

És un dret salarial que tenim reconegut per 
conveni i que substitueix l’anomenat “premi de 
jubilació” des de la publicació del IV Conveni. 

A què equival? 
A una única paga l’import de la qual serà 
equivalent a una mensualitat extraordinària 
per cada quinqueni acomplit, equivalent cada 
una d'aquestes a una mensualitat de salari, 
antiguitat i complements específics, excepte 
el complement retributiu autonòmic.

Quan pots demanar-la?
Al complir 25 anys d’antiguitat en la mateixa 
empresa.

On està reconeguda? 

En l’article 67 del VII Conveni Col·lectiu de la
concertada.

A qui li correspon abonar aquesta 
paga? 

A la Conselleria perquè és la que ens abona la 
nòmina en pagament delegat.

Per què hem d’anar a juí per cobrar-la?
Perquè des del 2000, excepte dos anys que es 
va establir un calendari de pagament, qualsevol 
docent per poder-la cobrar, ha de demanar-la 
judicialment.

Suposa un sobre cost per a 
l’administració? 

Sí, perquè a més de pagar la paga, deu abonar 
els interessos de demora, que són quantificats 
pel jutjat.

Què són els interessos de demora?
Una quantitat de diners que el jutjat obliga a 
pagar a la Conselleria d’Educació per la demora 
en l’abonament de la paga.

Què reivindica STEPV i per què? 
Que es torne a abonar d’OFICI com estava abans 
de 2008 per evitar passar per un procés judicial 
innecessari que s’allarga dos anys.

Què està fent STEPV al respecte? 
El sindicat va encetar una campanya per 
aconseguir la desjudicialització de la paga 
de 25 anys.

La pressió del sindicat ha aconseguit introduir 
aquesta reivindicació en el calendari de 
negociació de la concertada.

El sindicat continuarà instant a la Conselleria 
d’Educació perquè pressione a Hisenda i habilite 
la partida pressupostària necessària per 
desbloquejar la situaciódesbloquejar la situació.

Des de l’STEPV seguim treballant pels interessos 
de les treballadores i treballadors de 
l’ensenyament privat concertat.

REFORCEM L’EDUCACIÓ, DIGNIFIQUEM 
LA TASCA DOCENT!
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