
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT DE LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT PER LA QUE ES
DONEN INSTRUCCIONS PER A L’APLICACIÓ DEL DECRET 62/2003, DEL
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA QUE REGULA LA
PERCEPCIÓ, PEL PERSONAL PERTANYENT AL COS DE MESTRES
DESTINATS A LLOCS DE TREBALL DE PRIMER CICLE D’ESO, DE LES
DIFERÈNCIES RETRIBUTIVES CORRESPONENTS AL NIVELL VINT-I-
QUATRRE DE COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

Per Decret 62/2003, del Consell de la Generalitat, de 13 de maig , DOGV de 16 de
maig, s’atorga, al personal del Cos de Mestres que exercix llocs de treball del primer
cicle de l’Educació Secundària (ESO) el dret a percebre les retribucions corresponents
al nivell 24 de complement de destinació. Així mateix, en l’indicat Decret s’estableix
que les diferències entre el nivell 21 de Complement de Destinació i el nivell 24, es
farien efectives en un 30% amb efectes l’1 de setembre del 2002, i la resta amb efectes
del dia 1 de gener de 2003.

A fi d’unificar criteris en l’aplicació de l’indicat complement i coordinar la gestió
d’este, així com fixar el procediment requerit per a fer-ho efectiu, i en virtut del que
establix l’art. 14 del Decret 111/2003, d’11 de juliol, del Consell de la Generalitat
Valenciana.

RESOLC:

Primer: Als efectes contemplats en el Decret 62/2003 de la Generalitat Valenciana, els
llocs de treball classificats com a llocs de treball de primer cicle de l’Educació
Secundària Obligatòria als que poden ser adscrits funcionaris del Cos de Mestres, són
els que es relacionen en l’ANNEX I, pertanyents a Col.legis Públics d’Educació Infantil
i Primària, Centres Públics de Formació de Persones Adultes, Instituts i les seues
Seccions.

Segon: El dret a la percepció de la citada diferència retributiva, requereix l’adscripció a
lloc de treball de primer cicle de l’ESO, realitzada per l’òrgan competent.

Tercer: El personal del Cos de Mestres, que amb efectes d’1 de setembre del 2002,
estava adscrit a algun dels llocs de treball indicats en l’ANNEX I, percebrà el 30% de la
diferència retributiva entre el nivell 21 i el nivell 24 de Complement de Destí pel
període comprés d’1 de setembre a 31 de desembre del 2002.

El personal del Cos de Mestres, que amb efectes d’1 de gener del 2003, estava adscrit a
algun dels llocs de treball indicats en l’ANNEX I,, percebrà el 70% de la diferència
retributiva entre els nivells 21 i 24 de Complement de Destí des del dia 1 de gener del
2003.

Quart: El personal que exercisca els llocs de treball classificats amb algun dels codis
relacionats en l’ANNEX I que estiguen adscrits a Centres Formació, Innovació i
Recursos, al no estar classificats com a primer cicle d’ESO, no es trobarà comprés en el
col.lectiu contemplat en el Decret 62/03 de la Generalitat Valenciana.



Quint: El personal que siga nomenat funcionari interí per a desenvolupament d’un lloc
de treball classificat de primer cicle d’ESO, segons el que establix art. 55 del Text Refòs
de la Llei de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana i l’art. 104 del Text Refòs
dela Llei de Funcionaris Civils de l’Estat, de 1964, modificat pel número tres de l’art.
22 de la llei 41/1994, de 30 de desembre, a l’estat nomenat per exercir un lloc de treball
classificat de primer cicle d’ESO, queda comprés entre el personal que té dret a la
percepció de la diferència retributiva contemplada en el Decret de referència, en tant i
quant romanga en l’acompliment de l’indicat lloc de treball.

Sext: En el cas dels Col.legis Públics d’Infantil i Primària que transitòriament impartix
primer cicle de l’ESO, podran percebre, previ certificat del director del centre el dit
complement proporcional a l’horari lectiu certificat, segons l’ANNEX II, aquells
mestres que no estan adscrits a les places de l’ANNEX I. Igual tractament es donarà als
mestres amb destí en els centres de Formació de Persones Adultes, en llocs nom
inclosos en l’ANNEX I.

La present resolució, que posa fi a la via administrativa podrà ser recorreguda, de
conformitat amb que establix els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 8, 14 i 46 de la
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, potestativament en
reposició, davant de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la
seua publicació o bé caldrà plantejar directament recurs contenciòs administratiu,
davant del Jutjat del Contenciòs-Administratiu de València, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà al de la seua aplicació.

València, 27 de gener de 2004.

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENT
José Antonio Rovira Jover.


