
Què és un trienni?
Els triennis són una retribució de caràcter bàsic del
funcionariat, que consisteixen en una quantitat, que serà
igual per a cada Subgrup o Grup de classificació
professional, per cada tres anys de servei. Com a
retribucions de caràcter bàsic suporten les pujades
anuals (en els últims anys del 2%) i s’inclouen en les
pagues extraordinàries.

En quins grups de classificació es trobem?

Dins del personal de l’administració pública, el professorat
interí, tant si té contracte funcionarial com si el té laboral,
està classificat en dos Grups de classificació professional:
GRUP A, que en aquest moments equival en brut a 43,63 €
el trienni, i GRUP B que en aquest moments equival en brut
a 34,92 € el trienni.

Què són les retribucions en brut?

Són les retribucions completes sense aplicar les
retencions (IRPF, MUFACE i Drets Passius, cotització a la
Seguretat Social, etc.). Per tant, a les quantitats
anteriors cal descomptar-li la part de retencions
corresponent.

Com s’aconsegueix completar un trienni?
Si es treballa de manera ininterrompuda, amb vacant
completa des de 1 de setembre a 31 d’agost, cada tres
anys de treball, completarem un trienni.
Si es treballa de manera intermitent, amb substitucions,
o a temps parcial, caldrà tenir en compte les situacions
particulars:
a) SSubstitucions: cal anar sumant els dies fins aconseguir-ne
365 per completar un any. Si tenim triennis reconeguts,
només ens pagaran els mesos que treballem.
b) TTemps pparcial: el percentatge de reducció de treball
també computa com a percentatge de reducció de dies
treballats (hores de comput anual), i per tant, cal
calcular també aquesta reducció.
L’exemple més senzill d’aquesta situació és: una persona de
secundària que té una vacant completa a mitja jornada, al
final d’un any, a efectes de triennis, haurà sumat mig any de
treball. Si tenim triennis reconeguts ens pagaran la meitat
del trienni, igual que del sou.
L’administració ens ha d’haver enviat al nostre centre de
treball una resolució que estableix els triennis que tenim
reconeguts.

Quins són els endarreriments que ens deuen?

Els endarreriments es poden començar a calcular des
de l’1 de juny de 2007 fins el dia del pagament.
Els endarreriments de les situacions particulars
s’hauran de calcular per a cada persona, fer les
comprovacions pertinents quan hàgem cobrat i amb la
nòmina davant, i, si cal, presentar la reclamació o el
recurs corresponent.

Triennis 
Una part del professorat interí ha començat a
cobrar els triennis en la nòmina d’octubre. Tot i
això, els endarreriments en el pagament i la
diversitat de situacions particulars, ha provocat
dubtes i preguntes, tant entre els qui han

cobrat, com els que no. Aquest document
intenta sistematitzar aquestes situacions, per
donar les respostes necessàries i maneres
d’actuar quan calga fer algun tipus de
reclamació.

Allioli
extra guia dels triennis
quaderns de l’ensenyament del país valencià
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Exemple dd’endarreriments ttotals ii ccomplets ((calculats een bbrut):

Observacions: 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.

Situacions particulars en què ens podem trobar
a) He cobrat bé i la resolució que he rebut és
correcta

No he de fer res, l’administració, a partir d’ara
regularitzarà els triennis en la meua nòmina i, si en
complesc un altre, l’actualitzarà d’ofici en la nòmina.

b) He cobrat mal, però la resolució que he
rebut és correcta

Cal demanar la nòmina a la direcció territorial
corresponent per comprovar l’error i presentar
reclamació adjuntant còpia de la resolució i del full de
nòmina adreçada al departament de nòmines d’aquesta
direcció territorial.

c) He cobrat mal i la resolució és incorrecta

Cal demanar la nòmina a la direcció territorial
corresponent i aportar una còpia de la resolució per a fer

un recurs d’alçada. Si ets afiliat a l’STEPV el tràmit
d’aquest recurs és gratuït.

d) No he cobrat i la resolució és correcta

No hem de fer res i cal esperar a que la conselleria
ens incloga el cobrament en la nòmina de novembre. 
e) No he cobrat i la resolució és incorrecta

Tal com diu la resolució, cal fer recurs d’alçada contra
la resolució i reclamar allò que considerem que ens han
computat mal.

f) No he cobrat i no tinc la resolució

Si eestic ttreballant, cal presentar reclamació per tal
que l’administració ens lliure la resolució.

Si nno eestic ttreballant, cal presentar reclamació per tal
que l’administració ens lliure la resolució i demanar el
pagament dels endarreriments.

Com reclame si la resolució és incorrecta
Qüestió prèvia:

Recordeu que la conselleria va publicar en la seua WEB,
http://appweb2.cult.gva.es/hdfi41/INTERINOS/TRIENIOS_
INT_cdef.jsp la informació que ella tenia sobre els serveis
prestats del professorat.

Contra aquesta publicació es podia reclamar entre el
20 de desembre de 2007 i el 28 de març de 2008.

Tant si vaig reclamar com si no, ens caldrà:

a) SSi nnomés hhe ttreballat pper aa lla CConselleria d’Educació
però m’ha comptat malament el temps treballat

Caldrà fer el recurs i adjuntar còpia compulsada dels
nomenaments i cessaments del temps treballat que no
ens han reconegut i adjuntar la reclamació que es va fer
en el seu moment.

b) SSi hhe ttreballat een aaltres aadministracions ppúbliques ii
m’han ccomptat mmalament eel ttemps qque hhi hhe ttreballat

Caldrà fer el recurs, a més, s’ha d’adjuntar una còpia
compulsada de l’annex I o certificat de serveis previs que
en el seu moment vas aportar junt a l’annex II. L’annex II
és la certificació de temps treballat en cada administració
pública diferent de la de la Conselleria d’Educació. 



Triennis del professorat interí, en pràctiques i provisional

Si hem de fer el recurs:
atenció a la data en què
rebeu la resolució

Preguntes i respostes

Professorat Interí

1.- HHe ttreballat dde mmanera iintermitent ddes qque ttinc
dret aa ccobrar eels ttriennis. QQuins eendarreriments hhe dde
cobrar?

He de cobrar els endarreriments dels triennis dels
mesos que he estat treballant. 

2.- HHe ttreballat aa ttemps pparcial ddes qque ddes qque ttinc
dret aa ccobrar eels ttriennis. QQuins eendarreriments hhe dde
cobrar?

He de cobrar la part corresponent dels
endarreriments dels triennis dels mesos que he estat
treballant. 

3.- QQuè hhe dde ffer ssi hhe ccomplit ttriennis ddesprés dde qque
la cconselleria ppublicara lla iinformació qque eella ttenia
sobre eels sserveis pprestats dde ccada pprofessor/-a?

Cal seguir el procediment ordinari de reconeixement
de serveis prestats que consisteix a aportar els
documents coneguts com a l’annex I i/o annex II.

Professorat opositor 2007 i 2008

1.- QQuè ffaig ssi eera iinterí/-na, ttenia ddret aa ccobrar
triennis ddes dde ll’1 jjuny dde 22007 ii hhe aaprovat lles
oposicions?

L’administració  t’ha 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. Si no ho ha fet i no

t’ha enviat la resolució, cal reclamar-la. L’administració,
tot i la reivindicació sindical, no vol pagar durant l’any de
pràctiques, encara que d’altres administracions ja
l’estan pagant. Dues situacions:

a) Vaig aprovar en 2007: el sindicat va fer un model de
reclamació per exigir el pagament. L’administració està
contestant desestimant la reclamació. Hi ha persones
que estan fent el contenciós.

b) He aprovat en 2008: el sindicat ha fet un model de
reclamació nou. Cal presentar-lo i demanar, que tot i
que s’estan fent les pràctiques, es vol continuar cobrant
com a interí/-na. Hem fet dos models de reclamació, un
per al cos de mestres i l’altre per als cossos de
secundària.

2.- QQuè ffaig ssi hhe ccomplit ttriennis ddesprés dd’aprovar
l’oposició.

Dues situacions:
a) Vaig aprovar en 2007: Cal esperar al
nomenament com a funcionari/a i reclamar el
reconeixement mitjançant el procediment habitual.
Pots consultar-lo en
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/papersbas
ics/recotrisex.htm.
b) He aprovat en 2008: Cal reclamar el
reconeixement mitjançant el procediment habitual i a
continuació presentar el model de reclamació nou que
ha fet el sindicat. Cal presentar-lo i demanar, que tot i
que s’estan fent les pràctiques, es vol continuar
cobrant com a interí/-na. Hem fet dos models de
reclamació, un per al cos de mestres i l’altre per als
cossos de secundària.

Contra la Resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar
recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal de la Conselleria, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb
l'establit en els articles 114 i 115 de la Llei de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Documentació 
imprescindible que cal
aportar per al recurs

- Informe de vida laboral actualitzat:  Cal anar a l'oficina de la Seguretat Social o
demanar-la per Internet (www.seg-social.es).
- ANNEX I i ANNEX II
- Full de serveis de la Conselleria d'Educació
- Full/s de serveis d'altres administracions on s'han prestat serveis
- Full de reconeixement que entrega la direcció territorial on s'estan prestant
serveis actualment
- El termini de presentació del recurs d'alçada és d'un mes a comptar a partir de
la notificació (important anotar la data en què es recull el reconeixement)
Aquest recurs, si ets afiliat/-da a STEPV-Iv, és gratuït. Si se’ns passa el termini i/o
hem d’anar al contenciós-administratiu, ens costarà diners. 

Atenció a la declaració
d’Hisenda de 2007

Les persones que heu cobrat triennis endarrerits del 2007, és provable que
necessiteu recalcular la declaració de la renta 2007. Açò es fa mitjançant una
declaració complementària.

Si necessiteu més informació poseu-vos en contacte amb:
- Informació Tributària: 901335533
- Informació Telefònica Hisenda: 901200345
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STEPV-Iv, AFID i CAT consideren que el reconeixement dels triennis per al
professorat interí ha estat una reivindicació històrica, i només la lluita continuada, la
consciència de col·lectiu i la pressió sindical han fet possible que es reconeguera per
llei aquest dret. Per fer un poc de memòria, cal recordar que la confederació
d’STES-Intersindical continua treballant de valent per fer realitat l’homologació
salarial del professorat, i en aquest cas concret, a més de la lluita sindical
continuada, quan va començar a tramitar-se la llei, el passat 25 de gener de 2005
vam presentar a la Comissió per a l'Estudi i Preparació de l'Estatut Bàsic una
proposta d’equiparació retributiva total del personal interí amb el personal fix i, en
concret, el cobrament dels triennis.

També ho vam fer durant la tramitació de l'EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic).
Hem presentat nombrosos escrits i hem mantingut entrevistes amb la Direcció
General de Personal del MAP i amb els portaveus dels diferentes grups parlamentaris
de les Corts Espanyoles: PSOE, PP, IU, CIU, PNB, CC, ERC, BNG i Mixt.

Les nostres esmenes al projecte d'EBEP, que incloien el cobrament dels triennis,
es van torna a presentar als grups parlamentaris en setembre de 2006, de forma
conjunta amb d'altres organitzacions sindicals representatives de les
Administracions Públiques: ELA-STV, Confederació Intersindical Gallega (CIG),
Intersindical Canària, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i la pròpia
Confederació d'STES-Intersindical.

En els últims temps, STEPV, el sindicat de docents interins AFID i el Col·lectiu
Autònom de Treballadors(CAT), han pressionat constantment l’administració
educativa des del moment de publicació de l’Estatut de la Funció Pública per tal de
fer efectiu aquest pagament.

En la nòmina d’octubre ha cobrat moltes de les persones que no han presentat
reclamació al reconeixement del temps treballat en l’administració i, la resta, anirà
cobrant, segons vagen resolent-se les reclamacions presentades.

No obstant, encara quedarà un sector del professorat que no cobrarà els triennis
que li corresponen. Es tracta del professorat interí que ha anat aprovant les
oposicions amb posterioritat a la publicació de l’EBEP, als quals l’administració no
els vol reconéixer el cobrament durant l’any de pràctiques. 

STEPV-Iv, AFID i CAT han encetat una campanya específica per a aquest sector de
professorat per tal que no es genere un greuge comparatiu amb la resta del
professorat.

Aquests sindicats, a més, consideren que cal continuar reivindicant la
incorporació total dels sexennis en el complement específic, per tal que aquests
diners els cobre tot el professorat (el professorat interí i el funcionariat amb menys
de 6 anys en el sistema no els cobra) i s’incorporen a les pagues extraordinàries, fins
a aconseguir la màxima de “a mateix treball, igual salari”.

Per no perdre la memòria: cal continuar la lluita 

Els triennis del professorat interí: 
una reivindicació històrica 
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