
COM CALCULAR LA NÒMINA?
1r. Cal sumar tot el que cobres: sou base, triennis i 

sexennis (si en tens), complement de destinació, 
complement específic (si ets càrrec directiu o 
desenvolupes un lloc de treball singular, has d’afegir 
també el del càrrec)

2n. Cal sumar tot allò que et descompten, les retencions:

• IRPF (pots revisar la última nòmina o consultar al 
tel.: 901 33 55 33 o a www.agenciatributaria.es )

• MUFACE (funcionariat de carrera); Seguretat 
Social  (funcionariat interí)

• Drets passius
• Contingències comuns, Atur i Formació per al  

professorat interí.
Què et toca percebre?
Si descomptes al primer apartat allò que et 

descompten pel segon, haurà d’eixir-te la quantitat 
que t’ingressen al Banc mensualment.
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MIRA LA TEUA NÒMINA 2022

DESCOMPTES EN NÒMINA
FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA

 MUFACE DRETS PASSIUS

GRUP A1 (Secundària) 50,42 € 115,17 €

GRUP A2 (Primària, M. Taller) 39,69 € 90,64 €

(A desembre i a juny, paguem el doble de cada quota)

PROFESSORAT INTERÍ

Quota
Les quantitats a ingressar a la Seguretat Social, anomenades quotes, 
es calculen aplicant a la base de cotització del treballador el percentat-
ge o tipus de cotització que correspon a cada contingència protegida:
o Contingències comunes: 4,7 %
o Formació Professional: 0,1 %
o Atur: 1,6 %

RESUM DELS DESCOMPTES

FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA

CLASSES PASSIVES (Abans de 2011):
Grup A1: 165,59 € + IRPF (personal)
Grup A2: 130,33 € + IRPF (personal)

RÈGIM GENERAL (A partir de 2011):
Grup A1: 165,59 € + IRPF (personal)
Grup A2: 130,33 € + IRPF (personal)

INTERINS/NES: 6,4 % de la nòmina bruta + IRPF (personal)

 

 PRIMÀRIA  PT d’FP SECUNDÀRIA CATEDRÀTICS/IQUES INSPECTORS/RES

SOU BASE 1.071,11 1.071,11 1.238,74 1.238,74 1.238,74

TRIENNIS 38,86 38,86 47,66 47,66 47,66

C. DESTINACIÓ 528,72 651,08 651,08 779,86 779,86

C. ESPECÍFIC 658,41 659,87 662,51 720,74 1.311,01

SEXENNI 1 114,63 114,63 114,63 114,63 114,63

SEXENNI 2 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40

SEXENNI 3 138,87 138,87 138,87 138,87 138,87

SEXENNI 4 151,17 151,17 151,17 151,17 151,17

SEXENNI 5 87,86 87,86 87,86 87,86 87,86

C. ESO (mestres) 122,37 
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SEXENNIS: IMPORT ACUMULAT 
UN SEXENNI 114,63

DOS SEXENNIS 236,04

TRES SEXENNIS 374,91

QUATRE SEXENNIS 526,08

CINC SEXENNIS 613,94



RETENCIÓ DEL IRPF

Les retencions del IRPF estan directament relacionades amb la quantitat que es cobra durant tot l’any i les circumstàncies familiars de 
cadascú, és a dir, depenen de les càrregues familiars (nombre de fills o filles, altres persones al seu càrrec..) que comporten reduc-
cions fiscals.
Sobretot si treballes com a interí o com a interina amb vacant, comprova quin percentatge de retenció correspon al teu salari anual i a 
les teues circumstàncies familiars i exigeix el que et correspon a la Conselleria d’Educació.
- Si us interessa conèixer quin tipus de retenció us correspon o més informació sobre la nova normativa us podeu assessorar en:

Tel. 901.335.533   INTERNET: www.agenciatributaria.es

SALARI MÍNIM 
INTERPROFESSIONAL

965 €/mes

Base de cotització 
La base de cotització es calcula afegint a 
les retribucions mensuals que tinga dret a 
percebre el treballador, o que realment 
perceba, si aquestes són superiors, la part 
proporcional de les pagues extraordinàries 
i les altres percepcions de venciment 
superior al mensual o que no tinguen 
caràcter periòdic i se satisfacen en 
l'exercici.
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COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ESPECÍFICS MENSUALS 
D’ÒRGANS UNIPERSONALS

 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, EDUCACIÓ ESPECIAL 

I FPA SENSE GES

Para esment als teus complements, els quals dependran de la catalogació de centres:

A: centres de 27 o més unitats. B: centres de 17 a 26 unitats i CEE. C: centres de 6 a 16 
unitats. D: centres de menys de 6 unitats. Els Centres Específics d'Educació Especial 
tindran classificació B, excepte aquells que tinguen 27 o més unitats, que es 
classificaran dins del grup A.

CENTRES DE SECUNDÀRIA, FP I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS

Els teus complements dependran de la catalogació de centres:

 

A: centres de més de 24 unitats (Secundària) o més de 1000 alumnes (Ensenyaments 
Artístics; EOI; FPA amb GES). B: centres de 12 a 24 unitats (Secundària) o de 500 a 999 
alumnes (Ensenyaments Artístics; EOI; FPA amb GES). C: centres de menys de 12 
unitats (Secundària) o menys de 500 alumnes (Ensenyaments Artístics, EOI, FPA amb 
GES).

Les vicedireccions i vicesecretaries de seccions d'IES percebran, respectivament, les 
mateixes retribucions que les direccions i secretaries dels IES de tipus C.

  

 A B C D 
Direcció  703,51 647,30 498,98 397,78 
Caporalia d’estudis  457,29 420,75 324,36 258,57 
Secretaria  458,37 420,75 324,36 258,57 
 

COM CALCULAR 
LES PERCEPCIONS ANUALS?

FUNCIONARIAT DE CARRERA: multiplica per 
12 el resultat de calcular la teua nòmina més les 
dues pagues extres * i resta els descomptes de 
MUFACE i Drets passius.

FUNCIONARIAT INTERÍ: multiplica per 12 el 
resultat de calcular la teua nòmina més les dues 
pagues extres * i resta els descomptes de 
Seguretat Social, Contingències Comunes, 
Formació Professional i Atur.

* LA PAGA EXTRA: per a tots els docents, és la 
suma del seu sou base, dels seus triennis i dels 
complements de destinació i específic. Com a 
conseqüència de les retallades de sou la paga 
extra no és igual a una nòmina mensual.

Si guanyes menys de 22.000 euros no tens 
l’obligació de fer la declaració de la renda, però, 
en aquest cas, pots perdre l’oportunitat de 
recuperar els diners que al llarg de l’any hagen 
pogut retenir-te de més en les percepcions 
mensuals.

 A B C 
Direcció  834,06 733,75 674,70 
Vicedirecció  542,17 476,95 438,57 
Caporalia d’estudis  542,17 476,95 438,57 
Secretaria  542,17 476,95 438,57 
Sotssecretaria  333,65 293,52 269,91 
 

LLOCS DE TREBALL DOCENTS SINGULARS

Caporalia d’Estudis (adjunta)   149,42  Administració FP (centro C)  224,80
Caporalia de Seminari / Departament  75,65  Direcció CEFIRES o SPE   496,70
  
Caporalia de Divisió FP   75,65  Assessoria CEFIRES 
        Assessoria Valencià    378,73
        Especialista SPE

Sotssecretaria, Adm. Conservatori  44,51  Caporalia de Taller i Laboratori  75,65
    
Administració FP (centro A)   318,26  Direcció de Residència   334,48
   
Administració FP (centro B)   312,02  Secretaria de Residència   162,70
        Vicedirecció de Residència   

RETRIBUCIONS 2022
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Sexennis per al professorat interí
Davant la insistència sindical i les reiterades sentències resoltes favorablement als recursos interposats pel 

professorat interí, l'Administració Educativa va eliminar la disposició addicional 28a de la Llei de Pressupostos i 

va modificar el Decret 99/2014 del Consell pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació 

permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament (els 

sexennis).

FE CCOO PV va promoure una ampla campanya reivindicativa basada en la Directriu europea 1999/70 que ve 

a aplicar l’Acord Marc al que s’arriba després de la negociació de la Confederació Europea de Sindicats de la 

qual CCOO n’és sindicat membre. En aquest acord marc es reflecteix la demanda bàsica d'igual tractament 

salarial per a les persones que treballen als mateixos àmbits

Aquesta directriu ha servit per a argumentar i ha fet guanyar nombroses sentències jurídiques.

Finalment, amb efectes d’1 de gener de 2019 es podran tindre reconeguts els sexennis 3, 4 i 5, sempre que 

es tinguen la formació i antiguitat necessàries. 

L’afiliació, mitjaçant les seues quotes, és la que permet el sosteniment del sindicat i dóna la posibilitat 
d’encetar aquestes accions en defensa dels drets de treballadors i treballadores.

#RECUPEREM LES PAGUES EXTRES 
Gràcies a l’Acord signat per CCOO, UGT i CSIF amb l’Administració pública de l’Estat en la tardor de 2006, es va consolidar el 
100% del complement específic a les dues pagues extres, de manera que les pagues de juny i desembre haurien de ser 
(excepte sexennis) el doble d'una paga normal. Després de la retallada patida l’any 2010 aquest Acord no es va complir des de 
desembre de 2010 i la situació es repetirà l’any 2022: les pagues extres pateixen una retallada considerable que veiem en les 
taules següents: 
 

 

La retallada, per cossos, en cadascuna de les pagues extres, és la següent:

 300,29 300,28 301,75 492,39,95 492,41 492,39
 

#Recuperem les PAGUES EXTRES
Encara falta aconseguir que les pagues extres arriben a ser iguals a una normal, incloent-hi els sexennis. La FECCOOPV 
exigirà a l’administració la recuperació dels havers anuals sencers.

#RecuperemDrets del PERSONAL INTERÍ

3

Juny 2022 PRIMÀRIA  PRIMÀRIA 
ESO  PT d’FP  SECUNDÀRIA  CATEDRÀTICS/IQUES  INSPECTORS/ES  

SOU BASE  781,15 781,15 781,15 764,37 764,37 764,37 
TRIENNI 28,34 28,34 28,34 29,41 29,41 29,41 
C. DESTINACIÓ  528,63 650,97 650,97 650,97 779,73 779,73 
C. ESPECÍFIC  658,29 658,29 659,76 662,40 720,61 1.310,78 
EXTRA (sense triennis)  1.996,41 2.118,75 2.118,75 2.107,15 2.294,12 2.884,29 

 
SENSE RETALLADES  PRIMÀRIA  PRIMÀRIA 

ESO  PT d’FP  SECUNDÀRIA  CATEDRÀTICS/IQUES  INSPECTORS/ES  

SOU BASE  1.071,11 1.071,11 1.238,74 1.238,74 1.238,74 1.071,11 
TRIENNI 38,86 38,86 47,66 47,66 47,66 38,86 
C. DESTINACIÓ  528,72 651,08 651,08 779,86 779,86 528,72 
C. ESPECÍFIC  658,41 659,87 662,51 720,74 1.311,01 658,41  
EXTRA (sense triennis)  2.296,70 2.419,03 2.420,50 2.599,54 2.786,51 3.376,68 
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Front a la pèrdua de poder adquisitiu
CCOO ha mostrat el rebuig a la pujada del 2% aplicada a les retribucions dels empleats públics perquè se situa per 

baix de la pujada de l’IPC interanual pel 2021 d’un 2,1%, en un context inflacionista de pujada progressiva de l’IPC 

al llarg de tot l’any 2021 fins el 6,7%, la qual cosa suposa un retrocés en els salaris i una pèrdua de poder 

adquisitiu de totes les treballadores i treballadors del sector públic. Per tant, no signem una pujada que 

empobreix al personal docent i demanem un increment superior per recuperar el poder adquisitiu perdut des de 

les retallades aplicades al 2010. 

BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

El Pla d’igualtat de la Conselleria 
d’Educació (DOGV 31/01/2019) ha 
detectat una bretxa salarial de gènere 
(diferència del salari mitjà entre dones i 
homes expressada en percentatge) igual 
al 4,92%

La FE CCOO PV ha demanat la 
implementació de mesures de correcció 
de la bretxa i la dotació de la partida 
pressupostària necessària.

Entre 2019 i 2020 ja hem aconseguit 
rebaixar aquesta bretxa entre un 15% i 
un 20% amb les assignacions fetes dels 
increments addicionals de la massa 
salarial derivades d’aquest Acord per la 
millora de l’ocupació pública.

En 2021 i 2022 la FECCOOPV estem 
mobilitzant-nos per aconseguir 
PERMISOS RETRIBUÏTS PER CURA DE 
FILL O DE FAMILIAR DEPENDENT. El 
personal Educatiu presenta un perfil on 
és molt difícil exercir el dret a la 
conciliació mitjançant la flexibilitat de 
jornada. 
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FECCOOPVGRUPS DE FACEBOOK
SOM edudació SOM ciutadania

Adjudicacions País Valencià
Trasllats Professorat País Valencià

SEGUEIX-NOS EN XARXES


