
Nota: aquestes taules retributives s'han elaborat abans de la publicació de les
oficials; les podreu trobar actualitzades al nostre web.

Retribucions brutes mensuals

Sou base C. Destinació C. Específic Total mensual Triennis

Catedràtics 1.131,36 € 712,25 € 635,46 € 2.479,07 € 43,52 €

Secundària 1.131,36 € 594,64 € 582,87 € 2.308,87 € 43,52 €

PTFP 978,26 € 594,64 € 582,87 € 2.155,77 € 35,48 €

Mestres ESO 978,26 € 482,88€ +
111,76€

582,87 € 2.155,77 € 35,48 €

Pagues extres

Sou base C. Destinació C. Específic Triennis

Catedràtics 698,13 € 712,25 € 635,46 € 26,85 €

Secundària 698,13 € 594,64 € 582,86 € 26,85 €

PTFP 713,45 € 594,64 € 582,86 € 25,87 €

Mestres ESO 713,45 € 482,88€ +
111,76€

582,86 € 25,87 €

Complements per càrrecs unipersonals i de coordinació 

TIPUS DE CENTRE COMPLEMENT ESPECÍFIC

Tipus A: IES de 31 o més grups DIRECTOR/A 965,14€  /  ALTRES CÀRRECS 722,60€

Tipus B: IES de 22 a 30 grups DIRECTOR/A 839,18€  /  ALTRES CÀRRECS 635,19€

Tipus C: IES de 12 a 21 grups DIRECTOR/A 718,69€  /  ALTRES CÀRRECS  547,79€

Tipus D: IES fins a 11 grups DIRECTOR/A 664,43€  /  ALTRES CÀRRECS 504,52€

CFA

TIPUS DE CENTRE COMPLEMENT ESPECÍFIC

Centres  de  Formació  d'Adults  de  1ª  categoria.
(Tipus Centre H) 

DIRECTOR                                                   493,71
CAP D'ESTUDIS/SECRETARI                      350,46
COORD. AFA                                                280,99

Centres  de  Formació  d'Adults  de  2ª  categoria.
(Tipus Centre I) 

DIRECTOR                                                   344,60
SECRETARI                                                  235,19
COORD. AFA                                                196,36

Centres de Formació d'Adults (Tipus Centre J) DIRECTOR                                                    249,16

Coordinadors en Centre de Formació d'Adults 76,27

Complements per altres càrrecs de coordinació

CÀRREC DE COORDINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC

Coordinacions 76,27

Cap de Departament 76,27



Tutor/a 54,21

Tutor/a ESO 76,27

Altres complements específics

Mestres ESO: compl. específic anivellador 111,78

Coordinador/a de centre d'educació d'adults 76,27

Tutor/a de CFA i AFA 54,21

Personal itinerant rural: compl. específic de lloc 202,26

Responsables de programes d'innovació educativa 76,27

Coordinador/a del programa de qualitat contínua (CF) 212,29

Responsables TAE 54,21

Responsables d'unitats d'EE 54,21

ELICS 253,16

Professors/es d'aules hospitalàries 54,21

Complements serveis educatius

Director/a 819,82

Responsable d'extensió CRP 586,34

Adjunt/a a direcció CREDA 439,38

Personal docent EAP, CRP i CAP 389,05

Personal centres protecció de menors 363,96

Complement per residència a la vall d'aran

Secundària 84,58

PTFP 60,93

Deduccions
Paguem 14 quotes a l'any per dos conceptes: MUFACE (assistència sanitària) i Drets Passius (jubilacions
i altres prestacions socials). La seva quantitat és fixa i es veu actualitzada cada any. 

Per a l'any 2017, les quantitats són

Muface Drets passius

Grup A1 (A) 48,22 € 110,14 €

Grup A2 (B) 37,95 € 86,68 €

Mitjançant el  Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, els nous funcionaris a partir de l'any 2011



s'integren dintre del Règim General de la Seguretat Social; així, aquest col·lectiu cotitza i es veu protegit
a la seva jubilació per la Seguretat Social, no per Drets Passius.

Per a l'any 2017, les quantitats són

Grup A1 (des del 2011) 48,22 € 4,65% Cont. Comunes

Estadis de promoció docent
Aspectes destacats de la normativa (l'ORDRE ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de 
promoció docent per estadis):

Per assolir un estadi de promoció docent es necessiten 10 crèdits distribuïts entre els elements 
definidors del sistema de promoció docent:

a) serveis prestats: per al primer estadi es necessiten 9 anys de serveis docents; per a la resta, 6 
anys.

b) els crèdits restants fins a 10 (han d’estar repartits equilibradament durant el període 
temporal i no hi ha un mínim de crèdits de formació permanent) poden obtenir-se per:

1. implicació en el millorament dels resultats del centre (aquí entren les dues modalitats 
d'avaluació voluntària) IMPORTANT: NO ÉS OBLIGATORI SOL·LICITAR AQUESTA 
AVALUACIÓ

2. desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat

3. formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha 
completat

4. participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de 
materials educatius digitals

Retribucions associades als estadis de promoció docent

Estadis Retribucions Retribucions acumulades

Primer 105,04 105,04

Segon 110,47 215,52

Tercer 125,25 340,76

Quart 135,63 476,4

Cinquè 118,73 595,12

Cal recordar que

-segons la nova normativa, es comença a cobrar l'estadi quan es sol·licita, no quan s'assoleix, és a
dir, que si se'ns oblida presentar la sol·licitud i passen tres mesos, aquestos ja no els cobrarem.

-la sol·licitud es pot presentar  a partir dels tres mesos anteriors a la data d'assoliment de l’estadi
(sempre que es pugui acreditar el compliment dels crèdits exigits per al seu reconeixement).

Triennis
En el  cas del personal funcionari,  el  primer trienni es reconeix d'ofici  per l'Administració tres anys
després  de  la  presa  de  possessió  del  càrrec.  En  canvi,  el  personal  interí  ha  de  sol·licitar  el
reconeixement dels serveis prestats per tal que se li reconegui el primer trienni. 

A partir del primer trienni reconegut, la resta s'assoleixen automàticament cada 3 anys de serveis
prestats; no cal tornar a sol·licitar-los. 



Reconeixement de serveis previs

El temps de serveis prestats dins l'àmbit de l'Administració pot ser reconegut a l'efecte dels triennis. Per
tal  que sigui  reconegut,  la  persona interessada  ha de presentar  la  sol·licitud  de reconeixement  de
serveis previs degudament registrada.

Es reconeixen tots els serveis prestats en qualsevol administració pública (Administració
local,  Estatal,  Autonòmica  i  Europea)  i  amb  qualsevol  de  les  vinculacions  laborals
(funcionari  de carrera,  personal  eventual,  personal  interí,  contractat  laboral  i  contractat
administratiu).
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