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RETRIBUCIONS 2016

La disposició addicional 3.2 de la LOE estableix que el professorat de religió percebran les
retribucions que corresponguin en el respectiu nivell educatiu al professorat interí.

Professorat
secundària
Mestre
primària

Sou

Complement
destinació

Complement
específic general

TOTAL
MENSUAL

1.120,15

588,75

577,09

2.285,99

968,57

478,09

564,25

2.010,91

TRIENNIS
Els triennis es perceben automàticament cada 3 anys.
La seva retribució es fixa en funció del grup de pertinença.
GRUP A (secundària)
GRUP B (primària)

43,08
35,12

ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENTS
Els complement específic per estadis és fruit d’un acord signat amb CCOO, UGT i CSIF pels
funcionaris, posteriorment per acord amb CCOO al 2005 es va ampliar a interins i per acord de
23 de maig de 2007 signat per la FERC i CCOO es reconeix al professorat de religió.
L’assoliment dels estadis no és automàtic, cal sol·licitar-los quan es reuneixin els
requisits. El primer serà als 9 anys de serveis prestats.
Es convenient sol·licitar-los abans d’assolir-los, ja que la data de reconeixement de l'estadi serà
la de la sol·licitud, i els efectes econòmics seran reconeguts el mes següent a la presentació de
la sol·licitud.
Per assolir els estadis calen 10 crèdits corresponents a:
- Per al primer estadi: 9 crèdits a serveis prestats (9 anys) i 1 crèdit.
- Per als altres estadis: 6 crèdits a serveis prestats (6 anys) i 4 crèdits.
Els crèdits necessaris que no siguin per serveis prestats es poden obtenir per:
1. Implicació en el millorament dels resultats del centre.
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
mes
Acumulat mes

primer
104,00
104,00

segon
109,38
213,38

tercer
124,01
337,39

quart
134,29
471,68

cinquè
117,54
589,23

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/professors/retribucions/taulesretribucio/taules-retribucions-llocs-base.pdf
Decret Llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal
del sector públic de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7041 de 20.01.2016)

