
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES 
PÚBLICS PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L’APLICACIÓ DEL PUNT 4 DE  
L’ACORD GOV/60/2012, DE 26 DE JUNY, EN RELACIÓ AMB LES SUBSTITUCIONS DEL 
PERSONAL DOCENT DELS CENTRES PÚBLICS D’ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI 
PER AL CURS 2012-2013 
 
 
L’ Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l’Acord GOV/71/2011, de 10 de 
maig, i l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s’adopten mesures excepcionals en 
matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el 
període 2012-2015, estableix que, a partir de l’1 de setembre de 2012, la jornada laboral del 
professorat interí docent nomenat per a la substitució transitòria del lloc de treball s’adequarà 
proporcionalment a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del 
personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts 
amb caràcter general, d’acord amb el que es preveu a l’article 104.4 del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, per assolir una utilització més ajustada i eficaç dels recursos humans i 
econòmics disponibles. 
 
En conseqüència, cal establir la distribució horària, lectiva i complementària, del professorat 
interí nomenat per a substitucions a partir de l’1 de setembre de 2012 i adequar-la a les 
necessitats dels diferents centres docents que integren la xarxa pública d’educació a 
Catalunya. 
 
Per això 
 
RESOLC: 
 
Dictar les instruccions per a l’aplicació del punt 4 de l’Acord de GOV/60/2012, de 26 de juny, 
relatives al nomenament del personal interí per a substitucions a partir de l’1 de setembre de 
2012 que es detallen a l’Annex d’aquesta resolució. 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva pubicació al DOGC, de conformitat 
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
Així mateix, poden interposar, potestativament  recurs potestatiu de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC,  segons el que disposen l’article 77 de la 
Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considereu convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
Barcelona, 29 de juny de 2012 
 
 
 
 
 
Alberto del Pozo Ortiz 
Director General de Professorat i Personal de Centres Públics 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ANNEX 
 
1.- En aplicació de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, les substitucions docents cobriran la 
part horària corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups 
classe, activitats de suport i d’atenció a la diversitat) sense incloure-hi les reduccions lectives 
per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels llocs de treball. La jornada laboral dels 
substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per activitats complementàries fins 
assolir una jornada laboral màxima de 32,5 hores, de les quals, un màxim de 27,5 hores seran 
de presència en el centre docent.  
Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics 
ajustaran l’horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, 
preferentment, les tasques de vigilancia i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària o 
altres activitats lectives i, en el cas de l’educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, 
si escau, altres activitats complementàries d’horari fix o no fix. 
 
 
2.- Distribució de l’horari dels substituts segons tipologia de centre 
 
Centres d’educació infantil i primària 
 
a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut 
s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives que el titular tingui assignades en el 
seu horari 
 

Jornada del substitut Horari 
lectiu del 

titular de la 
vacant 

Lectiva Complementària 
centre 

Preparació 
classes 

Total horari 
complementari 

Jornada 
laboral 

% en relació 
jornada 
37.5h 

24-25 22,5 5 5 10 32,5 86,66% 
22-23 20,5 4,5 4,5 9 29,5 78,66% 
20-21 18,5 4 4 8 26,5 70,66% 
18-19 16,5 3,5 3,5 7 23,5 62,66% 
 
b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del 
substitut s’ajustarà al que segueix: 
 

Jornada del substitut Horari 
lectiu del 

titular de la 
vacant 

Lectiva Complementària 
centre 

Preparació 
classes 

Total horari 
complementari 

Jornada 
laboral 

% en relació 
jornada 
37.5h 

16,6 (2/3) 15 3,5 3,5 7 22 58,66% 
12,5 (1/2) 11 2,5 2,5 5 16 42,66% 
8,33(1/3) 8,33 1,66 2,5 4,16 12,5 33,33% 
 
En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total 
d’hores corresponents a ambdues  jornades. 
 Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les 
jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3= 66%     i      1/3+1/3+1/3= 1 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Centres d’ensenyament secundari 
 
a) Quan se substitueixi un professor titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut 
s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui 
assignades en el seu horari 
 

Jornada del substitut   
Horari 

lectiu del 
titular de la 

vacant 

Lectiva Complementària 
centre 

Preparació 
classes 

Total horari 
complementari 

Jornada 
laboral 

% en 
relació 
jornada 
37.5h 

19-20 20 7,5 5 12,5 32,5 86,66%
17-18 18 7,5 4 11,5 29,5 78,66%
15-16 16 7 3,5 10,5 26,5 70,66%
13-14 14 6,5 3 9,5 23,5 62,66%
 
b) Quan se substitueixi un professor titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament  
del substitut s’ajustarà al que segueix: 
 

 Jornada del substitut  Horari 
lectiu del 

titular de la 
vacant 

Lectiva Complementària 
centre 

Preparació 
classes 

Total horari 
complementari 

Jornada 
laboral 

% en relació 
jornada 
37.5h 

13,33 (2/3) 13,50 5,50 3 8,50 22 58,66%
10 (1/2) 10 4 2 6 16 42,66%
6,66 (1/3) 6,66 3,34 2,5 5,84 12,50 33,33%
 
En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total 
d’hores corresponents a ambdues  jornades. 
Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les jornades 
que pertoquin: 1/3 + 1/3= 66%     i      1/3+1/3+1/3= 1 
 
 
Cos de mestres en educació de persones adultes  
 
a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut 
s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui 
assignades en el seu horari 
 

Jornada del substitut   Horari 
lectiu del 

titular de la 
vacant 

Lectiva Complementària 
centre 

Preparació 
classes 

Total horari 
complementari 

Jornada 
laboral 

% en relació 
jornada 
37.5h 

21-22 22 5,5 5 10,50 32,5 86,66%
19-20 20 5 4,5 9,5 29,5 78,66%
17-18 18 4,5 4 8,5 26,5 70,66%
15-16 16 4 3,5 7,5 23,5 62,66%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b) Quan se substitueixi un mestre  titular  amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament 
del substitut s’ajustarà al que segueix 
 

 Jornada del substitut  Horari 
lectiu del 

titular de la 
vacant 

Lectiva Complementària 
centre 

Preparació 
classes 

Total horari 
complementari 

Jornada 
laboral 

% en relació 
jornada 
37.5h 

14,66 (2/3) 15 3,5 3,5 7 22 58,66%
11 (1/2) 11 2,5 2,5 5 16 42,66%
7,33 (1/3) 7,33 2,67 2,5 5,17 12,50 33,33%
 
En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total 
d’hores corresponents a ambdues  jornades. 
Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les jornades 
que pertoquin: 1/3 + 1/3= 66%     i      1/3+1/3+1/3= 1 
 
 
3.- Amb caràcter general quan se substitueixi un interí nomenat en una substitució, la jornada 
serà la mateixa que tingui assignada la persona substituïda amb algunes excepcions: 
- Quan el lloc de treball de la persona a substituir hagi estat compactat per acumulació de 
terços de jornada se substituirà amb els mateixos criteris establerts en els apartats anteriors. 
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