RETRIBUCIONS

) Com accedir a la teva nòmina?
1. Entrar al portal Epoca: http://epoca.gencat.net
2. Et demanaran omplir:
Usuari:
Contrasenya:

DNI+lletra
****

3. Clica la pestanya “Serveis Època”
4. A la columna de l’esquerra clica a: Retribucions → Nòmina → Consulta de
dades → nòmina actual (o anteriors)

) Exemple nòmina (primària abril-08)

Elements de la Nòmina
1. SOU
És una quantitat fixa per a qualsevol nivell dins d’un mateix grup. Per l’any 2008:
Grup A (secundària): 1.135,11 €; Grup B (primària, mestres ESO, PTFP): 963,37 €
El sou + els triennis constitueixen les retribucions bàsiques.
2. TRIENNIS
Per l’any 2008, l’import mensual de cada trienni és de: Grup A: 43, 63 €, Grup B: 34,92
A la nomina es calcula el nº de triennis x la quantitat corresponent segons el grup.
S’assoleixen automàticament, no cal sol·licitar-los.
* Professorat interí
A partir de l’aplicació de l’EBEP (Estatut Funció Pública) es reconeixen els triennis del
professorat interí pels serveis prestats amb anterioritat al 13 de maig del 2007, amb data
d’efectes econòmics d’1 de juny (els cobren des del juny). No hi ha efectes econòmics
retroactius.
3. COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
4. Es determina a partir del nivell. (Per l’any 2008: catedràtics 718,37; secundària i PTFP
599,76; mestres 487,01)
5. COMPLEMENT ESPECÍFIC
a) General (Per l’any 2008: secundària i PTFP 589,64; mestres 576,52)
b) Component singular (Càrrecs, tutoria, riscos laborals, etc, veure Esquerda retribucions)
c) Per Estadis (sexennis) (També el cobra el prof. Interí; veure Esquerda Estadis)
6. Casa Habitació (complement fix)
7. Altres percepcions
 Paga extra: a les nòmines de juny i desembre trobareu una quantitat en concepte de
paga extra, que correspon a la suma: sou + triennis + C. Destí
És una reivindicació històrica de CGT que les pagues extraordinàries siguin
totalment dobles i que per tant incloguin totes les percepcions de la nòmina.
(Actualment la paga extra representa només un percentatge de la massa salarial)
Complem. Addicional específic: a la nòmina de juny-08 representava un 50% del
complem. Específic, fruit d’un acord insuficient dels sindicats majoritaris, amb
l’objectiu d’ “augmentar” la paga extra.
 Podeu trobar pagament de Colònies inclòs en algun complem. Específic.
DEDUCCIONS
8. IRPF: Es calcula en funció de les retribucions anuals, nº fills, minusvalues, etc (consultar a
http://www.aeat.es/) . En el cas dels substituts l’IRPF pot ser variable al llarg del curs. Si
l’interí té una vacant, pot sol·licitar un IRPF estable en la retenció mensual.
9. DRETS PASSIUS (aportació al règim de classes passives, funcionaris): és el 3’86% de
l’haver regulador de l‘any dividit entre 14 pagues.
10. MUFACE (aportació a la mutualitat de funcionaris: serveis sanitaris, etc.): és l’1,69% de
l’haver regulador dividit entre 14 pagues.
Professorat interí
En el cas del professorat interí i substitut, les deduccions per Drets Passius i MUFACE no
existeixen. En canvi tenen deduccions per: Atur (1,60%), Contingències comuns (4,7%) i
Formació contínua (0,1%)

