DECRET 74/1999, d’1 de juny, del Govern Valencià, pel qual es disposa l'aplicació del component retributiu
regulat en el Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, al personal integrant de la Inspecció
Educativa. (DOGV núm. 3510, de 04.06.99)
Article únic
1. Els funcionaris pertanyents als cossos d'inspectors d'educació (CIE) i al cos d'inspectors al servei de
l'administració educativa (CISAE) tindran dret a la percepció efectiva del component retributiu relacionat amb la
formació permanent i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, creat dins del
complement específic pel Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, en les condicions establides per
l'esmentat decret i les disposicions que el desenvolupen i amb el mateix valor econòmic per cadascun dels
períodes que el que s'ha establit per als funcionaris de carrera de la funció pública docent.
A l'efecte de perfeccionament dels esmentats períodes, es computaran els anys de servei prestats en la funció
inspectora, en l'administració educativa i en la funció pública docent, sempre que s'acredite la realització de les
hores de formació indicades en la normativa reguladora de l'indicat complement.
2. Així mateix, tindran dret a la percepció efectiva de l'esmentat component retributiu, en les mateixes condicions,
els funcionaris dels cossos docents a què fa referència el punt 5 de la disposició addicional primera de la Llei
Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l'Avaluació i el Govern dels Centres Docents que
d'esenrotllen la funció inspectora.
Disposició addicional
Els funcionaris de cossos docents que siguen nomenats inspectors accidentals continuaran percebent, com a
integrant de les retribucions complementàries del lloc de treball desenvolupat, el component retributiu relacionat
amb el perfeccionament del professorat i la millora de la qualitat de l'ensenyament.
Disposició transitòria
Als funcionaris compresos en els nombres 1 i 2 de l'article únic del present decret i amb efectes d’1 de gener de
1999, sels reconeixerà automàticament el perfeccionament dels períodes complets de sis anys. Per al
perfeccionament dels períodes no complets i successius, s'ajustarà al que regula la disposició transitòria segona i
la resta dels articles del Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià.
L'efectiva percepció dels períodes perfeccionats es troba condicionada a la situació de servei actiu i a l'exercici de
llocs de treball propis de la funció inspectora.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen, contradiguen o resulten
incompatibles amb el que disposa el present decret i, especialment, l'apartat 4 de l'article 3 del Decret 157/1993,
de 31 d'agost, del Govern Valencià, 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, pel que
fa a la funció inspectora educativa.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza el conseller de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les disposicions que calguen per al
desenvolupament i l'aplicació del que regula el present decret.
Segona
El present decret, que entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, tindrà efectes econòmics des del dia 1 de gener de 1999.

