Acordo asinado PEIA 13/02/2018

Primeiro pago a conta:
(a cobrar en maio)

Requisitos:
*6 horas adicionais entre febreiro e abril

PARTE FIXA
1ª PARTE PEIA

*Incremento horario xaneiro a abril
debe ser de 6 horas (Apartado cuarto A.2.a)

Réxime de pagos mensuais:
(a cobrar de febreiro a xuño)
*Constancia expresa de participación ata o
28 de febreiro
*Cumprimento requisitos horario apartado para o
pago a conta.Se non se cumpren as condicións,
cancélase o pago mensual con efectos 1 de maio
Primeiro pago variable:
(a cobrar en xullo)
VARIABLE
1ª PARTE PEIA

A1
A2
C1
C2
E

Cantidade según subgrupo:
150
112,5
90
82,5
67,5

A1
A2
C1
C2
E

Cantidade según subgrupo:
200
150
120
110
90

Retribucións mínimas según obxetivos.
A. Control fraude tributario e aduaneiro
*Participar no primeiro pago a conta
*Incremento horario febreiro a xuño
debe ser de 6 horas (Apartado quinto. 3)

(indicadores 3 e 4.1 Plan Obxectivos)

Maior de 5.600 mill euros
Maior de 5.700 mill euros
Maior de 5.850 mill euros
Maior de 6.000 mill euros
B. Loita contra a fraude no IVA

1 pago a conta
2 veces pago a conta
3 veces pago a conta
4 veces pago a conta

(Indicador 1 Plan Obxectivos)

TOTAL HORAS NECESARIAS: 6

Maior de 48.100 mill euros

2 veces pago a conta

CUMPRIMENTO MÁXIMO

GARANTÍA 6 PAGOS A CONTA

Segundo pago a conta:
(a cobrar en outubro)

Requisitos:
*6 horas adicionais entre xullo e setembro

PARTE FIXA
2ª PARTE PEIA

Ademais:

*Incremento horario xaneiro a setembro
debe ser de 12 horas (Apartado cuarto A.2.b)

Réxime de pagos mensuais:
(a cobrar de xullo a novembro)
* Participación nos pagos mensuais entre febreiro
e xuño
*Cumprimento requisitos horario apartado para o
pago a conta.Se non se cumpren condicións,
cancélase o pago mensual con efectos 1 de outubro
Segundo pago variable:
(a cobrar en decembro)
VARIABLE
2ª PARTE PEIA

A1
A2
C1
C2
E

Cantidade según subgrupo:
150
112,5
90
82,5
67,5

A1
A2
C1
C2
E

Cantidade según subgrupo:
200
150
120
110
90

Retribucións mínimas según obxetivos.
A. Control fraude tributario e aduaneiro
Participar no segundo pago a conta
Incremento horario febreiro a novembro
debe ser de 12 horas (Apartado quinto. B.4)

(indicadores 3 e 4.1 Plan Obxectivos)

Maior de 10.200 mill euros
Maior de 10.600 mill euros
Maior de 11.000 mill euros
Maior de 11.400 mill euros
B. Loita contra a fraude no IVA

1 pago a conta
2 veces pago a conta
3 pago a conta
4 veces pago a conta

(Indicador 1 Plan Obxectivos)

TOTAL HORAS NECESARIAS: 6
TOTAL HORAS PLAN PEIA: 12

Maior de 90.800 mill euros

2 pago a conta

CUMPRIMENTO MÁXIMO

GARANTÍA 6 PAGOS A CONTA

