
Calcula't
els diners que et deuen 

L'article 25.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, estableix el reconeixement
dels triennis (complement d'antiguitat) al personal fun-
cionari interí. 
L'Estatut Bàsic va entrar en vigor
el 13 de maig 2007, cosa que sig-
nifica que a partir de l'1 de juny
de 2007 el professorat interí que
tenia serveis prestats en qualse-
vol administració pública té dret
a exigir el pagament dels trien-
nis corresponents. 
La Conselleria d'Educació, fins
ara, ha retardat de manera
innecessària el pagament d'a-
quests triennis, cosa que ha
provocat per part del sindicat
distintes accions de protesta, i
fins i tot, l'anunci de presentació
d'un recurs per obligar l'admi-
nistració a complir la llei.
Finalment, la Direcció General
de Personal ha anunciat que
abans que acabe l'any, actualit-

zarà les nòmines i ens pagarà els endarreriments que
ens deu.
Per això, si vols fer-te el càlcul del diners que t'ha de
pagar has de tenir en compte el següent:

S i n d i c a t  d e  Tr e b a l l a d o r s  i  T r e b a l l a d o r e s  
d e  l ’ En s e n y a m e n t  d e l  P a ís  V a l e n c i à - I n t e r s i n d ic a l  V a l e n c i a n a  

  88 mesoss d'endarrerimentss enn ell 20077 

  

Valor Triennis 

2007 11 triennii 22 trienniss 33 trienniss 44 trienniss 55 trienniss 66 trienniss 

Grupp AA 42,77 342,16 684,32 1026,48 1368,64 1710,8 2052,96 

Grupp BB 34,23 273,84 547,68 821,52 1095,36 1369,2 1643,04 

 

 Sii cobremm aa l’octubree (11 mesos d'endarreriments en el 2008) 

  

Valorr Triennis

20088 11 triennii 22 trienniss 33 trienniss 44 trienniss 55 trienniss 66 trienniss 

Grupp AA 43,63 479,93 959,86 1439,79 1919,72 2399,65 2879,58 

Grupp BB 34,92 384,12 768,24 1152,36 1536,48 1920,6 2304,72 

 

 Sii cobremm all novembree (12 mesos d'endarreriments en el 2008) 

  

Valorr Triennis

20088 11 triennii 22 trienniss 33 trienniss 44 trienniss 55 trienniss 66 trienniss 

Grupp AA 43,63 523,56 1047,12 1570,68 2094,24 2617,8 3141,36 

Grupp BB 34,92 419,04 838,08 1257,12 1676,16 2095,2 2514,24 

 

 Sii cobremm all desembree (14 mesos d'endarreriments en el 2008) 

  

Valorr Triennis

2008 11 triennii 22 trienniss 33 trienniss 44 trienniss 55 trienniss 66 trienniss 

Grupp AA 43,63 610,82 1221,64 1832,46 2443,28 3054,1 3664,92 

Grupp BB 34,92 488,88 977,76 1466,64 1955,52 2444,4 2933,28 

Aclariments: 

 

Dubtes que ens poden sorgir 

Quants triennis tinc reconeguts? 

Quants  triennis  tinc  reconeguts?
- A les persones que tenen una plaça adjudicada i no presenta-
ren cap reclamació els arribarà una resolució individual al llarg
del mes de setembre al seu centre de treball tot indicant el
nombre total de triennis reconeguts.
- A les persones que tenen una plaça adjudicada i presentaren
reclamació hauran de fer un seguiment sobre la reclamació
presentada per aconseguir també una resolució individual que
indique el nombre total de triennis reconeguts.
- Les persones que no tenen plaça adjudicada s'hauran d'adre-
çar a l'administració per exigir la resolució que indique el nom-
bre total de triennis reconeguts i el seu pagament.

Què  he  de  fer  si  he  complit  el  primer  trienni  després  que  la
conselleria  publicà  la  llista  de  serveis  prestats?
Cal seguir el procediment ordinari de reconeixement de serveis
prestats que consisteix a omplir els models d'instància cone-
guts com a annex I i/o annex II.

He  aprovat  les  oposicions  i  tenia  serveis  prestats  com  a  interí.
He  de  fer  alguna  cosa?
De moment la nostra administració no vol reconéixer l'any de
pràctiques per al pagament de triennis, tot i que el sindicat té un
recurs presentat per aquest motiu. Ara bé, en tot cas t'han de
pagar els triennis reconeguts des de l'1 de juny de 2007 fins a la
data de finalització de l'últim nomenament com a interí/-na.

1.- En els endarreriments del 2008 hem fet els
càlculs d'octubre, novembre i desembre, perquè
l'administració no ha concretat el mes que ens
pagarà. Només ha dit que ho farà abans que
acabe l'any.
2.- El cobrament està calculat en brut. Per saber
la quantitat exacta cal sumar la quantitat corres-
ponent de la primera graella (any 2007) i la quan-
titat de la graella del 2008 que corresponga. De la
quantitat resultant cal restar-ne les retencions
corresponents.
3.- En el càlcul de 2007 està inclosa la paga
extraordinària de desembre. En els càlculs de
2008, a l'octubre i novembre, està inclosa la paga
extraordinària de juny i al desembre, les pagues
extraordinàries de juny i de desembre.

Triennis Triennis Total 
2007 2008 2007+2008

Grup A

Grup B

Fes-te el càlcul

Aclariments: Dubtes que ens poden sorgir:

Triennis


