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ASPEPC-SPS

ASPEPC·SPS és un sindicat professional i políticament
independent. La nostra única obediència és al col·lectiu
que representem: el professorat de secundària. Els
nostres afiliats gaudeixen d'assistència i representació
jurídica gratuïta i a més, a partir de l'1 d'octubre de 2013,
d'una assegurança que cobreix parcialment les
detraccions salarials en cas de baixa sense cap cost
addicional, només amb la quota d'afiliació.
Sindicalment, defensem els drets i els interessos del
professorat de l'ensenyament públic català i estem
presents a la Mesa Sectorial de Negociació. Formem part
també de la federació espanyola de secundària SPES, de
la qual en som membres fundadors juntament amb altres
sindicats de diverses comunitats autònomes.
Defensem la dignitat i la consideració professional i
acadèmica dels docents, alhora que postulem un sistema
educatiu públic de qualitat. Si ets de secundària,
ASPEPC·SPS és el teu sindicat.
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Jornada laboral del professorat

Jornada laboral del
professorat (Instituts,
Escoles d'Arts, EOI, CFA)

de presència al centre educatiu no
sotmeses a horari fix: reunions
d'avaluació, de claustre i de consell
escolar, reunions amb pares o tutors
legals, reunions de coordinació amb
altres centres, reunions amb
professionals i entitats externes,
activitats de reforç i de tutoria,
coordinació o tutoria de les pràctiques de
la formació inicial del professorat, tutoria
de professors novells i altres encàrrecs
que, en el marc de les seves funcions, li
faci el director del centre.
•

7 hores i 30 minuts de preparació de
classes, correcció d'activitats, assistència
a cursos i activitats de formació, etc., que
no s'han de fer necessàriament al centre.

L'organització general del centre ha de preveure
la substitució d'una absència eventual d'un
professor.

La jornada laboral ordinària dels professors de la
plantilla és de 37 hores i 30 minuts setmanals, i
es distribuirà de la manera següent:

•

20 hores lectives, distribuïdes en cinc
dies, que es destinen a la docència
directa a l'alumne (docència a grups
classe, atenció a la diversitat, tutoria
individual i en grup) i a activitats
directives i de coordinació amb les
dedicacions previstes per a l'exercici
d'aquestes funcions. Aquestes 20 hores es
podran prendre com a mitjana quan el
centre no faci una distribució horària
uniforme al llarg del curs escolar a causa
de variacions trimestrals.

•

8 hores d'activitats complementàries
d'horari fix: guàrdies i altres vigilàncies,
reunions setmanals de departament o
seminari, comissió d'atenció a la
diversitat, coordinacions de nivell i amb
especialistes per a l'atenció a la
diversitat, entrevistes amb pares o tutors
legals, manteniment del laboratori i aules
específiques, organització i execució de
les accions que ofereix el centre en el
marc de determinats programes i, si
escau, activitats per a la dinamització del
Pla Català de l'Esport.

•
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Instituts, Escoles d'Art i Centres de Formació
d'Adults: el director pot modificar amb caràcter
transitori i provisional l'assignació de grups i la
distribució de les hores lectives d'un professor
per tal d'atendre hores de classe que quedarien
sense impartir. La modificació pot afectar l'horari
complementari fix.

En cas de dubte sobre
la vostra assignació
horària podeu consultar
a un dels nostres
delegats:

Tel.: 933 170 237

2 hores d'activitats complementàries
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Horaris

Horaris
Els criteris de confecció dels horaris s’establiran
d’acord amb l’article 22 del Decret 102/2010,
d’autonomia dels centres educatius i es recolliran
en les normes d’organització i funcionament del
centre.
Correspon al claustre de professors aprovar els
criteris que s'han de seguir en l'elaboració dels
horaris dels grups d'alumnes i dels professors.
d'acord amb el procediment establert a les
normes d'organització i funcionament del centre.
És, per tant, molt important que en aquestes
normes s'incloguin criteris que evitin abusos en
l'elaboració dels horaris.
L’elaboració de l’horari és responsabilitat de
l’equip directiu. En elaborar els horaris dels
professors s’han de tenir en compte tant les hores
lectives com la resta d’horari fix. En establir
aquestes hores cal:
- preveure el temps necessari per a la coordinació
didàctica, per a la coordinació dels equips
docents i per a l’atenció tutorial d’alumnes i les
seves famílies;
- garantir que en cada període de classe i durant
el temps d’esbarjo hi hagi els professors de
guàrdia necessaris segons les característiques
físiques i d’ocupació del centre;
- atendre altres aspectes relacionats amb la
gestió i la coordinació que l’equip directiu
prioritzi.
En l’horari dels professors cal respectar un mínim
d’una hora d’interrupció al migdia per a les
jornades en què es faci l’horari partit.
En les normes d’organització i funcionament els
centres es pot preveure una compensació horària,
en horari que no suposi reducció lectiva, per als
professors que siguin membres electes del
consell escolar, en compensació per l’assistència
a les reunions.
En l’horari dels professors de l’equip directiu no
cal incloure-hi hores de guàrdia, però cal que
durant tot l’horari escolar hi hagi present un
càrrec directiu (excepcionalment es pot delegar
en un càrrec de coordinació).
El director de l’institut ha d’aprovar
provisionalment l’horari i el claustre n’ha de
comprovar l’adequació als criteris prèviament
establerts. En cas contrari, s’han de fer les
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correccions oportunes a l’horari al més aviat
possible, sens perjudici de la seva validesa
provisional mentre no s’hagi esmenat. L’aprovació
definitiva correspon al consell escolar. El director
ha de preveure la difusió i publicitat suficients
dels horaris.

Substitucions
Es nomenarà personal substitut quan hagin
transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la
situació que justifica el nomenament. Durant el
període de deu dies lectius anterior al
nomenament del substitut els alumnes hauran de
ser atesos amb els recursos propis del centre.
Per poder exercir una altra activitat remunerada
cal obtenir prèviament l'autorització de
compatibilitat corresponent (Llei 21/1987, de 26
de novembre).

Reduccions de jornada i horaris
dels professors afectats
El personal docent pot sol·licitar reducció de
jornada pels motius i situacions contemplats en la
normativa vigent (veure apartat 13) que és
incompatible amb el desenvolupament de
qualsevol activitat econòmica, retribuïda o no,
durant la jornada objecte de la reducció.
Els funcionaris docents no universitaris poden
sol·licitar una reducció de la meitat de la jornada
per interès particular amb la deducció
proporcional de retribucions.
1. L'horari setmanal de dedicació al centre dels
professors que tinguin concedida una reducció de
jornada ha d'incloure activitats lectives i
complementàries setmanals proporcionalment a
la jornada laboral. Qui s'aculli a una reducció de
jornada haurà d'assistir a totes les reunions de
claustre, de coordinació de cicle o d'àrea,
d'avaluacions i d'altres que siguin preceptives i
degudament convocades.
2. A sol·licitud de la persona interessada, la seva
dedicació en el centre podrà distribuir-se en 3, 4
o 5 dies, quan ho permeti l'organització horària
del centre. Així mateix, es concedirà als
funcionaris la part de la jornada que convingui
als seus interessos personals quan sigui
compatible amb les necessitats del servei i en
funció del nombre de jornades concedides i dels
substituts nomenats per a cobrir-les.
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Assignació de matèries i grups als docents

Assignació de matèries i
grups als docents
Al document “Personal docent” inclòs en les
instruccions d'inici de curs, es pot trobar la
relació dels reials decrets i decrets que regulen
l'atribució de matèries, assignatures i cursos a
partir de l'especialitat docent. Volem recordar
que es tracta de legislació bàsica d'obligada
aplicació. Qualsevol atribució que no compleixi
amb els criteris legalment establerts ha de ser
immediatament impugnada.
La normativa vigent no regula cap mena de
prelació ni preferència a l'hora d'assignar
grups i matèries. Només estableix com a
criteris prioritaris el que estableix el projecte
educatiu del centre i l’aplicació del projecte
lingüístic.
L'assignació de matèries i grups és potestat de la
direcció.
El director presenta als departaments o als
òrgans de coordinació que escaiguin una
proposta d'assignació de professors per a les
matèries corresponents a cada ensenyament,
d'acord amb el projecte educatiu de centre i el
criteri d’especialització dels professors. Aquests
poden presentar modificacions motivades a la
proposta d’assignació feta.
En tot cas, és el director del centre qui assigna
les funcions de docència requerides per a
l’aplicació del projecte educatiu i del projecte de
direcció.
Els claustres han de procurar que les normes
d'organització dels centres incloguin criteris més
específics a l'hora de repartir grups i matèries.
En qualsevol cas, l'atribució d'una matèria o grup
està limitada per l'especialitat docent.
L'especialitat docent, adquirida per oposició o per
qualsevol dels procediments de reconeixement
previstos reglamentàriament (inclosa l’habilitació
especial), atorga la capacitat i la idoneïtat per a
impartir la docència en un determinat àmbit
curricular.

Obligació d’impartir
Els professors tenen l’obligació d’impartir les
matèries d’ESO i Batxillerat, i els mòduls i crèdits
de cicles formatius associats a l’especialitat de la
qual són titulars o de la qual tenen reconeguda
l’habilitació especial, en la mesura que ocupin un
lloc de treball que tingui assignats els continguts
curriculars corresponents.

Assignació d’altres matèries,
mòduls o crèdits
Per poder impartir les matèries corresponents a
una altra especialitat docent, els professors han
de reunir els requisits de titulació i/o formació
concordants amb les especialitats docents
establertes.
Sobre la base de les necessitats del servei i de les
disponibilitats de la plantilla, el director del
centre pot atribuir als professors matèries,
mòduls o crèdits diferents dels assignats a la seva
especialitat o al lloc de treball que ocupen,
sempre que:
- el professor disposi de la titulació requerida;
- hagi impartit durant dos o més cursos, com a
mínim, els continguts curriculars corresponents.
En aquest darrer supòsit, cal comptar amb
l’acceptació de l’interessat.
L’assignació que compleixi els requisits anteriors
serà efectiva, sense perjudici del dret que té el
professor de presentar, davant el director del
centre, una reclamació per escrit, en la qual
exposi raonadament que no es considera prou
capacitat per a impartir alguna de les matèries o
mòduls que se li han assignat.
També té el dret a recórrer davant la direcció
dels SS TT o al Consorci d’Educació contra la
resposta escrita, degudament motivada, del
director en què li confirmi, si escau, l’assignació
horària.

Tanmateix, tenir garantides aquesta capacitat i
aquesta idoneïtat no exclou la possibilitat de tenir
també prou competència per a impartir altres
matèries quan la millor organització dels recursos
disponibles ho requereixi.
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Horaris

Cobriment de vacants compostes
per mitges jornades
Si, per substitució o per ocupació interina,
s’ofereix una vacant consistent en dos llocs de
mitja dedicació diferents en un mateix centre o
en un lloc en què s’hagin d’impartir algunes
matèries no associades a l’especialitat que s’hagi
definit com a requisit del lloc de treball, el
director del centre ha de comunicar aquesta
circumstància a la direcció dels Serveis
Territorials o, a la ciutat de Barcelona, a la
gerència del Consorci d’Educació.

grups, en una de les sessions setmanals de
classe, en les matèries de Tecnologia i Ciències
de la Naturalesa, de 1r a 3r, i de Llengua
Estrangera en tota l’etapa.
Aquesta opció no exclou altres organitzacions
possibles amb recursos equivalents.
Les plantilles assignades permeten que la mitjana
de la ràtio de les matèries optatives (de 1r a 3r) i
de les optatives específiques i del projecte de
recerca (de 4t curs) no superi els 20 alumnes.

Hores d'atenció a la diversitat
Equips docents
L'organització dels equips docents i dels grups
d'ESO és potestat de la direcció respectant, entre
d'altres el criteri que el nombre de professors per
a cada grup sigui el mínim en els primers cursos.

Tutoria
El director del centre assigna les tutories havent
escoltat el claustre en relació amb els criteris
corresponents.
Els recursos de personal inclouen dues hores
lectives setmanals per a cada grup classe
destinades a l’acció tutorial (ESO).

No es pot emprar l'assignació d’hores de
professors per a atenció a la diversitat per
abaixar la ràtio de manera generalitzada sense
cap altre criteri.

Assignació de matèries als
mestres que presten serveis a
primer i segon d’ESO
Han d’impartir ensenyaments d’un mateix àmbit
(cientificotecnològic, humanístic i d’expressió) si
disposen dels requisits d’especialització
establerts.
També poden impartir matèries optatives de
l’àmbit referides a l’etapa de l’ESO i no
assignades específicament a tercer i quart.

L’organització dels alumnes en grups s’ha
d’establir d’acord amb els criteris definits a les
normes de funcionament del centre.

D’acord amb les necessitats del centre, els
mestres adscrits a l’ESO que tinguin alguna de
les titulacions superiors corresponents a
l’especialitat poden impartir ensenyaments
corresponents a tercer i a quart d’ESO.

Grups sota ràtio

Desdoblaments a Batxillerat

Els recursos assignats a cada centre es poden
orientar a agrupaments per sota de les ràtios
establertes a l’educació bàsica, com a opció
metodològica del projecte educatiu i de direcció.

Les plantilles assignades permeten el
desdoblament dels grups, en una hora setmanal
de classe, en les matèries de modalitat de
caràcter experimental i tecnològic i en Llengua
Estrangera, quan el grup sigui de més de 25
alumnes.

Grups d’alumnes d'ESO

Durant el curs, l’equip directiu pot revisar la
composició de cada agrupament d’alumnes en
funció de les seves necessitats i dels resultats de
l’avaluació contínua.

En el conjunt de matèries optatives que no siguin
de modalitat, la mitjana d’alumnes per grup serà
de 20.

Desdoblaments
Les plantilles permeten el desdoblament dels
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Normativa i procediment en els desplaçaments forçosos

Normativa i procediment
en els desplaçaments
forçosos
Referents normatius
- Criteris de decisió del professorat que
ha de ser desplaçat:
Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE
núm. 288, de 30.10.2010)

- Instruccions sobre els desplaçaments
forçosos per modificació de plantilles:
Cada curs es publica una resolució sobre
adjudicacions provisionals que conté aquestes
instruccions. La darrera: RESOLUCIÓ
ENS/1051/2013

- Confecció de plantilles i supressió o
transformació dels actuals llocs de
treball:
Cada curs es publica una resolució sobre criteris
de plantilles que els conté. La darrera:
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013,

Participació en les adjudicacions
provisionals
El professorat funcionari desplaçat per pèrdua
definitiva de la destinació ha de participar en els
processos d’adjudicacions de destinacions
provisionals. Si la tramitació i comunicació de la
pèrdua de destinació fos posterior al termini de
presentació de sol·licituds, es podrà presentar
sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic
en un termini màxim de 10 dies des de la data de
comunicació de la seva nova situació
administrativa.

Criteris de supressió de places
1. Si hi ha una càrrega horària lectiva de 4 hores
setmanals, el lloc de treball ocupat per un
professor amb destinació definitiva es manté en
la plantilla d'un institut.

forçós d'un professor amb més de 60 anys si el
centre continua impartint els mateixos
ensenyaments.
3. En cap cas es pot produir el desplaçament
d'un professor amb destinació definitiva per què
el centre s'hagi acollit a la modalitat de
coordinació amb responsabilitats específiques i/o
dedicació lectiva especial.

Per identificar el lloc de treball afectat, i un cop
escoltada la direcció del centre, cal considerar
dels llocs de treball ordinaris, les especialitats
que tenen un major excés d’hores i quina és la
que té un nombre d’hores de currículum fix i
variable més baix. S'ha de tenir en compte
l’atribució d’hores corresponents al primer cicle
de l’ESO quan es tracti de llocs reservats a
funcionaris del cos de mestres.

Si cap especialitat s’ha buidat totalment d’hores
de currículum, es considerarà:
· Nombre de llocs de treball assignats a cada
especialitat sobre tot en els casos d’especialitats
que només tinguin un lloc de treball.
· Repartiment equilibrat entre les diferents
especialitats d'una àrea, matèria o àmbit.
· Equilibri d’hores de currículum variable entre
les diferents especialitats.
· Assignació de reduccions d’hores lectives de
gestió i coordinació entre les diferents
especialitats.
· Planificació prevista de llocs de treball en els
propers cursos escolars depenent de les
necessitats d’escolarització.

Si un professor resulta afectat per la supressió
d’un lloc de treball per insuficiència de càrrega
horària té el requisit d’especialitat per impartir
en el mateix centre ensenyaments corresponents
a un altre lloc de treball (inclosos llocs de treball
destinats a la millora de l’atenció de l’alumnat
d’ESO) no ocupat per un professor amb
destinació definitiva, podria mantenir-se el
primer lloc de treball i no assignar el segon lloc
de treball a cap altre professor (impartint
ensenyaments dels dos llocs de treball).

2. En cap cas es pot produir el desplaçament
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Normativa i procediment en els desplaçaments forçosos

Determinació dels centres/serveis
educatius on es preveuen
desplaçaments forçosos de
professorat
La direcció dels SSTT o del CEB han d'enviar a la
direcció dels centres on es preveuen
desplaçaments forçosos de professorat la
documentació següent:
a) Proposta de la plantilla prevista, distribuïda
per especialitats.

funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany
cada funcionari.
2. Menys antiguitat ininterrompuda com a
definitiu/iva en el lloc de treball.
3. Any més recent d’ingrés en el cos.
4. No pertànyer, si s’escau , al corresponent cos
de catedràtics.
5. Menys puntuació obtinguda en el procediment
selectiu d’ingrés en el cos.

b) Lloc de treball afectat per transformació i/o
supressió.

Antiguitat del cos de catedràtics

c) Model d’acta i documentació per a la reunió
del professorat afectat.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics a
efectes d’antiguitat en el cos i en el lloc, se’ls
valoraran els serveis prestats com a funcionaris
de carrera dels corresponents cossos de
professors, antics cossos de catedràtics de
batxillerat i d’escoles oficials d’idiomes i de
professors de terme d’escoles d’arts aplicades i
oficis artístics.

d) Informació relativa a les vacants al mateix
centre.

Determinació del professorat
afectat per la pèrdua de
destinació definitiva i opció
voluntària
La direcció del centre convocarà una reunió amb
tot el professorat de l’especialitat afectat i el
secretari del centre, qui estendrà acta de la
reunió. Es determinarà quin professor està
afectat per la pèrdua de la destinació i es
facilitarà la documentació i el model d’acta a què
s'ha fet esment. Han des signar l’acta el director,
el secretari i tot el professorat convocat. La
direcció del centre en trametrà una còpia als
SSTT o al CEB i en lliurarà una altra, a l’efecte de
la seva notificació, a la persona finalment
afectada, que n’haurà d’acusar la recepció.
Inicialment, es considerarà la possibilitat que
un/a docent opti voluntàriament per ser
desplaçat. No es podrà presentar desistiment
posterior a aquesta opció.

Criteris
Si cap dels ocupants amb caràcter definitiu del
lloc objecte de la modificació de la plantilla opti
voluntàriament per ser l’afectat/ada, s’aplicaran
necessàriament els següents criteris (Reial
Decret 1364/2010, de 29 d'octubre) per
determinar qui resulta afectat:

Resolució de desplaçament forçós
i recurs d'alçada
Un cop identificada la persona desplaçada i
efectuada l’acta corresponent, el director dels
SSTT o el gerent del CEB emetrà una resolució
per la qual es declararà el desplaçament de la
persona afectada.
Es pot interposar recurs d’alçada en contra de la
resolució de desplaçament per pèrdua de la
destinació definitiva davant la Direcció General
de Professorat i Personal de Centres Públics en el
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà
de la recepció de la notificació.

Opció de recuperació i concurs de
trasllats
Si, un cop publicada la resolució definitiva de
destinacions provisionals per al curs següent, un
professor afectat per desplaçament recupera la
seva destinació definitiva, podrà optar
voluntàriament, per incorporar-s’hi o bé per
romandre aquell curs en comissió de serveis a la
destinació provisional obtinguda. El lloc de
destinació vacant es cobrirà amb els
nomenaments posteriors.

1. Menys temps de serveis efectius com a
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Normativa i procediment en els desplaçaments forçosos
El professorat afectat per la pèrdua de la seva
destinació definitiva haurà de participar
forçosament en els successius concursos de
trasllats que es convoquin, amb dret preferent a
ocupar una vacant (amb el requisit
d’especialització corresponent), en el mateix
municipi o zona a què pertany el centre on van
perdre la destinació definitiva (Reial decret
1364/2010, de 29 d’octubre).

Professorat de més de 60 anys
El professorat de més de 60 anys (a 1 de
setembre) podrà optar per no ser desplaçat i ho
comunicarà a la direcció del centre, que ho farà
constar a l’acta. Així, el professor afectat podrà
romandre en el centre si s'hi imparteix alguna de
les especialitats que té reconegudes. Se li
assignarà horari que haurà de comprendre
docència directa. Aquesta opció tindrà efectes
per a tot el curs.
En el cas que aquest professorat deixi de prestar
serveis al llarg del curs,la direcció del centre
haurà de reassignar el seu horari entre la resta
de professorat destinat al centre, atès que no es
proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés
d’adjudicació de destinacions provisionals es
produeix una vacant en el centre de destinació
definitiva, aquesta serà adjudicada al professor
afectat, si compleix els requisits d’especialitat per
ocupar-la.

ASPEPC-SPS disposa de
servei d'assessorament
personal pels seus
afiliats

Tel.: 933 170 237
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Òrgans unipersonals de direcció i coordinació

Òrgans unipersonals de
direcció i coordinació
Instituts
Òrgans unipersonals de direcció
• Director, secretari, cap d’estudis, i coordinador
pedagògic com a òrgan unipersonal de direcció
addicional, quan tinguin més de 160 alumnes o
més de 7 grups.
• Director, secretari i cap d’estudis, quan tinguin
entre 90 i 160 alumnes o entre 5 i 7 grups.
• Director i secretari, en un dels quals el centre
acumula les funcions de cap d’estudis, quan
tinguin menys de 90 alumnes o menys de 5 grups.

- Centres amb ensenyaments de Formació
Professional amb tres o més famílies de Formació
Professional i/o d’ensenyaments esportius: un cap
d’estudis d'FP addicional.
- Curs 2013-2014, instituts-SEP: la mateixa
estructura d’òrgans unipersonals de direcció que
el curs 2012-2013.
- Cinquè òrgan unipersonal de direcció: els
instituts en els quals es dóna alguna de les
circumstàncies següents incorporen un cap
d'estudis adjunt:
• Tenir 4 grups o més de Batxillerat en règim
nocturn.
• Tenir doble torn en els instituts que imparteixen
ensenyaments esportius i/o cicles formatius
sempre que el centre resti obert des de les 8 o 9
del matí fins a les 9 o 10 del vespre i
s’imparteixin un mínim de 4 grups de cicles
formatius i/o d’ensenyaments esportius a la tarda.

Nombre de grups

Hores

Instituts/SES fins a 4 grups

21

Instituts/SES entre 5 i 7 grups

27

Instituts/SES entre 8 i 11 grups

33

Instituts/SES entre 12 i 17 grups

39

Instituts/SES entre 18 i 24 grups

45

Instituts/SES amb 25 grups o més

51

Instituts amb més de 5 òrgans unipersonals de
direcció i tres o més famílies de formació
professional i/o d'ensenyaments esportius: 6
hores més.

Òrgans unipersonals de coordinació
Per a exercir les funcions atribuïdes als òrgans
unipersonals de coordinació es nomenen
professors funcionaris de carrera, en servei actiu
i amb destinació al centre. Si cap d’ells no hi opta
i se’n té constància expressa, pot nomenar-se
qualsevol altre professor/a que imparteixi
ensenyaments en el centre durant el curs escolar.

Assignació horària
Nombre de grups
d'ESO i batxillerat

Nombre d'hores

fins a 5

6

de 6 a 9

15

de 10 a 15

32

de 16 a 21

38

• Tenir més d’una seu.

de 22 a 27

48

La composició de càrrecs directius dels centres
es revisa cada curs d’acord amb les modificacions
de l’oferta educativa de l’institut.

28 o més

54

• Tenir més de 1.000 alumnes d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, o de
Formació Professional en centres específics d’FP.

Assignació horària per a òrgans unipersonals de
direcció:
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Òrgans unipersonals de direcció i coordinació
- En els centres que imparteixen cicles formatius
d’FP: increment d'un màxim de 2 hores lectives
per a cada departament d’FP i fins a un màxim de
7 hores per al càrrec de coordinador/a d’FP.
- Centres amb cicles formatius que disposen de
tallers que requereixen activitats de
manteniment: fins a 3 hores setmanals
addicionals per a manteniment dels tallers per
família professional (sense consideració d'òrgan
unipersonal de coordinació).
- Instituts que imparteixin cicles formatius de
famílies “industrials”, amb més de tres
instal·lacions: una quarta hora assignada al
centre en concepte de manteniment de tallers.
Les direccions dels instituts i seccions d’institut
podran nomenar els següents òrgans
unipersonals de coordinació (amb els
complements retributius vigents):
• Coordinació d’informàtica.
• Coordinació de llengua, interculturalitat i
cohesió social.
• Coordinació d’activitats i serveis escolars.
• Coordinació de prevenció de riscos laborals.
• Coordinació d’educació secundària obligatòria
(centre amb 3 o més línies completes d’ESO).
• Coordinació de batxillerat (centres amb 3 o més
línies completes de batxillerat).
• Coordinació de formació professional (centres
amb oferta de 2 o més famílies professionals —
inclosa, si escau, una modalitat d’ensenyaments
esportius— o amb més de 4 grups de formació
professional i/o ensenyaments esportius).

Nombre de
grups d'ESO
i batxillerat

Nombre de caps de
departament i/o
seminari

fins a 5

5

de 6 a 9

6

de 10 a 15

12

de 16 a 21

14

de 22 a 27

16

28 o més

17

Tenen prioritat per a optar a cap de departament
didàctic els professors que pertanyen al cos de
catedràtics d’ensenyament secundari, titulars
d’alguna de les especialitats integrades en el
respectiu departament. Si cap d’ells no hi opta i
se’n té constància expressa, o en cas d’absència
de catedràtics, el nomenament podrà recaure en
qualsevol altre professor que imparteixi
ensenyaments com a titular d’alguna de les
especialitats integrades en el respectiu
departament.
El nombre màxim de caps de departament
didàctic o seminari corresponents als
ensenyaments de formació professional es
determinarà en aplicació dels criteris següents:
• Un cap de departament per a cada família d'FP
amb grups d’escolarització autoritzats.

• Coordinació de qualitat (en els instituts en què
ho hagi autoritzat la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial).

• Un cap de seminari quan al departament hi ha
10 o més professors.

Caps de departament

• En els centres que només imparteixen formació
professional, quan tenen autoritzats cicles
formatius que incorporen crèdits de Llengua
Estrangera en el currículum, es podrà constituir
un departament de llengües estrangeres.

La LEC estableix un mínim de dos caps de
departament, però el nombre, funcions i
denominació dels òrgans unipersonals de
coordinació els determina el mateix centre.
(Decret 102/2010, art.41). En qualsevol cas, el
nombre màxim de caps de departament que
poden tenir els centres és el següent:

12

• Un cap de departament de formació i orientació
laboral quan hi ha 2 o més professors d’aquesta
especialitat.
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Òrgans unipersonals de direcció i coordinació

Centres de Formació d'Adults

Escoles Oficials d'Idiomes

Òrgans unipersonals de direcció:

Òrgans unipersonals de direcció:

Centres:

Director, cap d'estudis i secretari

Director: tots els centres

Òrgans unipersonals addicionals:

Secretari: amb 4 o més professors
Cap d'estudis: amb 6 o més professors

Grups de
l'escola

Aules:
Coordinador assimilat a càrrec directiu (nomenat
un cop escoltat el claustre i, sempre que sigui
possible, ha de ser un funcionari en actiu).

Òrgans unipersonals de coordinació
Assignació d'hores per a òrgans de coordinació:

Nombre de professors

Hores lectives

Òrgans
uniperson
als

Total reducció
horària (segons
grups)

fins a 10

2

4

d'11 a 20

2

4

de 21 a 40

3

5

de 41 a 60

4

7

de 61 a 80

5

8

de 81 a 100

5

9

de 101 a
200

5

10

més de 15

9

de 10 a 15

7
18

5

de 201 a
300

8

de 6 a 9
fins a 5

3

més de 300

8

20

Òrgans que es poden nomenar:

Òrgans unipersonals de coordinació

- Coordinador de prevenció de riscos laborals
(CFA amb 10 o més professors.

- Un cap de departament per a cada idioma.

- Coordinador d'informàtica (CFA/AFA amb 10 o
més professors).
- Coordinador LIC (CFA/AFA amb 10 o més
professors).

- Un cap de departament adjunt per a cada 5
professors d'un idioma amb un mínim de 15
grups assignats, i fins a un màxim de 5 caps de
departament adjunts en aquell idioma.
- Coordinador d'informàtica.

- Coordinador d'ensenyaments inicials i bàsics.

- Coordinador LIC.

- Coordinador de preparació a proves d'accés.

- Coordinador de prevenció de riscos laborals.

- Coordinador de competències per a la societat
de la informació (si hi ha aquesta oferta).

-Coordinador de qualitat (només en centres
autoritzats).
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Òrgans unipersonals de direcció i coordinació

Escoles d'Arts
Òrgans unipersonals de direcció
Nombre d'hores per a càrrecs de l'equip directiu
segons els grups del centre:

Òrgans unipersonals de coordinació

Grups del centre

Hores lectives
assignades

menys de 6
Nombre de grups

Hores

fins a 4 grups

18

entre 5 i 7 grups

27

entre 8 i 11 grups

30

entre 12 i 17 grups

33

entre 18 i 24 grups

36

amb 25 grups o més

39

6 hores més a les escoles que tinguin 5 o més
òrgans unipersonals de direcció.
–

Director, secretari, cap d'estudis i òrgan
addicional: més de 160 alumnes o més de
7 grups.

–

Director, secretari i cap d'estudis: entre
90 i 160 alumnes o entre 5 i 7 grups.

–

Director i secretari: menys de 90 alumnes
o 5 grups.

Tenen un cinquè òrgan els centres que:

14

6

de 6 a 9

15

de 10 a 15

32

de 16 a 21

38

de 22 a 27

48

més de 27

54 o més (*)

(*) A partir de 27 grups, 6 hores més per cada
grup.
Criteris de nomenament:
- Coordinador de batxillerat (3 o més línies
completes de batxillerat artístic).
- Coordinador de cicles formatius (oferta de dues
o més famílies professionals o més de quatre
grups de cicles de formació específica d'arts
plàstiques i disseny).
- Coordinador d'estudis superiors de disseny
(centres amb més d'un pla d'estudis i oferta
d'aquests estudis).
- Coordinador de qualitat (centres autoritzats).

–

imparteixen batxillerat nocturn

- Coordinador d'informàtica.

–

o imparteixen ensenyaments en doble
torn

- Coordinador LIC.

–

o tenen més d'una seu.

- Coordinador de prevenció de riscos laborals.
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Tasques que no poden ser assignades al professorat

Tasques que no poden ser
assignades al professorat
La normativa vigent estableix que correspon al
personal subaltern dels centres educatius:
- La cura i el control de les instal·lacions, els
equipaments, el mobiliari i el material del centre,
i la comunicació a la secretaria de les anomalies
que es puguin detectar quant al seu estat, ús i
funcionament.

escau.
- La recepció, classificació i distribució del correu
(cartes, paquets...).
- La realització d’encàrrecs, dins i fora del centre,
relacionats amb les activitats i el funcionament
que en són propis (tràmits al servei de correus...).
- La realització de tasques imprevistes per a
evitar la pertorbació del funcionament normal del
centre, en absència de les persones especialistes
i/o encarregades.

-L’encesa (posada en funcionament) i el
tancament de les instal·lacions d’aigua, llum, gas,
calefacció i aparells que escaiguin, i la cura del
seu correcte funcionament, així com la posada en
funcionament d’aparells per a la seva utilització
(fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
-L’obertura i el tancament dels accessos del
centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions
esportives i altres espais del centre, i la cura i
custòdia de les claus de les diferents
dependències.
- El control d’entrada i sortida de persones al
centre i la seva recepció i atenció, així com la
primera atenció telefònica i la derivació de
trucades.
- La cura i el control del material (recepció,
lliurament, recompte, trasllat...).
- El trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel
volum i/o pes, no requereixin la intervenció d’un
equip especialitzat.
- La fotocòpia de documents i el seguiment de les
fotocòpies que s’efectuen en el centre, i la
utilització del fax (enviament i recepció de
documents).
- La realització d’enquadernacions senzilles,
transparències, etc., sobre material propi de
l’activitat del centre.
- La col·laboració en el manteniment de l’ordre
dels alumnes a les entrades i sortides.
- La intervenció en els petits accidents dels
alumnes, segons el protocol d’actuació del centre.
- La recollida i distribució dels justificants
d’absència dels alumnes i col·laboració en el
control de la puntualitat i l’absentisme dels
alumnes.
- La participació en els processos de preinscripció
i matriculació del centre: lliurament d’impresos,
atenció de consultes presencials i derivació, si
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Normativa aplicable en casos de faltes de l'alumnat

Normativa aplicable en
casos de faltes de
l'alumnat
Normativa
Llei d'Educació de Catalunya (LEC), articles 7, i
30-38.
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels
centres educatius (DAC), articles 23-25.
(*)ATENCIÓ:
En aquest apartat 8 es recull la normativa
vigent. Ara bé, en sentència 219/2013 de 28 de
març de 2013, sobre el recurs presentat per
ASPEPC·SPS, el TSJC ha declarat nul l'article
24.3.d del Decret d'Autonomia de Centres, que
establia que la gradació de les sancions a
imposar havia de tenir en compte l'acord dels
progenitors i/o tutors legals, per ser contrari a
la llei.

Drets i deures de l'alumnat
Els articles 7 i 30 de la LEC estableixen, per a
alumnes, pares i docents, el dret a una bona
convivència i el deure de facilitar-la.
Els drets i deures de l'alumnat estan recollits en
l'article 30 de la LEC.
Les normes d'organització del centre han
d'incloure totes les conductes contràries a la
convivència que tipifica l'article 37 de la LEC,
aquelles que no siguin de caràcter greu i les
faltes injustificades d'assistència a classe i de
puntualitat.

Competència sancionadora
El control i l'aplicació de les normes de
convivència “correspon a la direcció i al
professorat de cada centre, en exercici de
l'autoritat que tenen conferida” (LEC, art.30.4).
Correspon als directors “garantir el compliment
de les normes de convivència i adoptar les
mesures disciplinàries corresponents” (LEC,
art.142,6,b.).
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Faltes greument perjudicials per a la
convivència en el centre
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques,
amenaces, vexacions o humiliacions a d'altres
membres de la comunitat educativa, el
deteriorament intencionat de llurs pertinences i
els actes que atemptin greument contra llur
intimitat o llur integritat personal.
b) L'alteració injustificada i greu del
desenvolupament normal de les activitats del
centre, el deteriorament greu de les
dependències o els equipaments del centre, la
falsificació o la sostracció de documents i
materials acadèmics i la suplantació de
personalitat en actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o
substàncies que puguin ésser perjudicials per a la
salut, i la incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d'actes contraris a les
normes de convivència del centre.
Els actes o conductes que impliquin discriminació
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o
qualsevol altra condició personal o social dels
afectats s'han de considerar especialment greus.
(LEC, art.37, 1.)

Sancions aplicables
- Suspensió del dret de participar en activitats
extraescolars o complementàries o del dret
d'assistir al centre o a determinades classes per
un període màxim de tres mesos.
- Suspensió del dret de participar en activitats
extraescolars o complementàries o del dret
d'assistir al centre o a determinades classes pel
temps que resti fins a la finalització del curs
acadèmic, si són menys de tres mesos.
- Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al
centre (LEC, art.37, 2.).

Àmbit d'aplicació
S'han de corregir i sancionar, si escau, les
conductes i actes contraris a la convivència dels
alumnes dins del recinte escolar, i també durant
la realització d'activitats complementàries i
extraescolars, la prestació de serveis escolars
(menjador, transport) o d'altres organitzats pel
centre.
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Normativa aplicable en casos de faltes de l'alumnat
També s'han d'adoptar quan tinguin lloc fora del
recinte escolar però estiguin motivats i/o
relacionats amb la vida escolar o afectin altres
alumnes o altres membres de la comunitat
educativa (LEC, art. 35).

Responsabilitat civil
Els alumnes que, intencionadament o per
negligència, causin danys a les instal·lacions o el
material del centre o en sostreguin material han
de reparar els danys o restituir el que hagin
sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil
que els correspongui, a ells mateixos o a les
mares, pares o tutors, en els termes que
determina la legislació vigent (LEC, art. 38).

Procediment
- La imposició d'una sanció per part de la
comissió d'una falta greument perjudicial per a la
convivència requereix la incoació d'un expedient.
- La instrucció de l'expedient correspon a un
docent designat per la direcció del centre.
L'expedient estableix els fets i la responsabilitat
de l'alumne implicat i proposa la sanció que pot
incorporar una activitat d'utilitat social per al
centre i el rescabalament de danys o materials
afectats.
- La direcció del centre ha d'informar de la
incoació de l'expedient l'alumne afectat i també
els progenitors o tutors legals en el cas de
menors de 18 anys. Abans de formular la
proposta definitiva de resolució, l'instructor de
l'expedient ha d'escoltar l'alumne afectat i els
progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista
de l'expedient completat fins a la proposta de
resolució provisional per tal que puguin
manifestar la seva conformitat amb allò que a
l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin
formular al·legacions.

Aquesta suspensió pot comportar la no
assistència al centre. Altrament, l'alumne haurà
d'assistir al centre, però no podrà participar en
les activitats lectives amb el seu grup mentre duri
la suspensió provisional d'assistència a classe. En
aquest cas, que s'ha de considerar a compte de la
sanció, s'han de determinar les activitats i
mesures educatives a dur a terme durant aquest
període.
- El consell escolar pot revisar la sanció
aplicada a instàncies dels progenitors o tutors
legals, o de l'alumne afectat si és major d'edat,
sense perjudici de la presentació dels recursos o
reclamacions pertinents davant els SSTT
corresponents.
- La direcció del centre ha d'informar
periòdicament el consell escolar dels expedients
que s'han resolt. Les faltes i sancions prescriuen,
respectivament, als tres mesos de la seva
comissió i de la seva imposició.
- En l'aplicació de les sancions que comportin
la pèrdua del dret a assistir temporalment al
centre en les etapes d'escolarització obligatòria
es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o
tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la
resolució que imposa la sanció expressarà
motivadament les raons que ho han impedit.
*(Veure text sobre la sentència del TSJC al
principi d'aquest capítol).
- En cas de sanció d'inhabilitació definitiva per
cursar estudis en el centre en les etapes
obligatòries, l'Administració ha de garantir a
l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre.
- En cas de reconeixement dels fets de
manera immediata i acceptació de la sanció
corresponent per part de l'alumne/a i la seva
família (si és menor d'edat), la direcció imposa i
aplica directament la sanció. Ha de quedar
constància escrita del reconeixement de la falta
comesa i de l'acceptació de la sanció (DAC, art.
25).

*(Veure text sobre la sentència del TSJC al
principi d'aquest capítol).
Termini per al tràmit de vista: cinc dies lectius
(n'ha de quedar constància escrita).
Termini d'al·legacions: cinc dies lectius més.
- En incoar un expedient, la direcció del centre
pot aplicar, de manera excepcional, una
suspensió provisional d'assistència a classe per
un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a
un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en
la resolució de la direcció que incoa l'expedient.
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Protecció contra l'assetjament escolar i
les agressions
Correspon a l'Administració adoptar les mesures
normatives pertinents per a assegurar, davant les
agressions, la protecció del professorat i de la
resta de personal i assegurar l'opció d'assistència
lletrada gratuïta al professorat si els interessos
dels defensats i els de la Generalitat no són
oposats o contradictoris (DAC, art. 33).
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Procediment per a la reclamació de qualificacions

Procediment per a la
reclamació de
qualificacions i per als
casos de queixa sobre
l'exercici professional
Procediment per a reclamació de
qualificacions
Dret a la valoració objectiva del
rendiment escolar
L'alumne té dret a una valoració objectiva del seu
progrés personal i rendiment escolar, per la qual
cosa se l'ha d'informar dels criteris i
procediments d'avaluació, d'acord amb els
objectius i continguts de l'ensenyament.
L'alumne i, quan és menor d'edat, els seus pares
tenen dret a sol·licitar aclariments del
professorat respecte de les qualificacions amb
què s'avaluen els seus aprenentatges en les
avaluacions parcials o finals de cada curs.
L'alumne o els seus pares poden reclamar contra
les decisions i qualificacions que, com a resultat
del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un
curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment
establert. Aquestes reclamacions han de
fonamentar-se en alguna de les causes
següents:
a) La inadequació del procés d'avaluació, o
d'algun dels seus elements, en relació amb els
objectius o continguts de l'àrea o matèria
sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la
programació per l'òrgan didàctic corresponent.
b) La incorrecta aplicació dels criteris i
procediments d'avaluació establerts.

(Article 9, títol 1, disposicions generals, Decret
279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l'alumnat i regulació de la convivència en els
centres educatius no universitaris de Catalunya
DOGC núm. 4670, 06.07.06).

Les reclamacions per qualificacions han de ser
tingudes en compte i ateses només si es
presenten dins dels terminis establerts a aquest
efecte i si compleixen les condicions especifiques
que la normativa esmentada estableix.

criteris establerts o llur incorrecta aplicació.
Cal recordar, a més, que durant el curs la
reclamació serà resolta pel professor responsable
i que només les qualificacions de final de curs
poden ser ateses pel departament didàctic, la
direcció i , eventualment, pels SSTT si es
presenta algun recurs.
És per tant molt convenient:
- lliurar els criteris d'avaluació a l'alumnat a
principi de curs;
- mantenir la custòdia dels exàmens, proves etc.
efectuats i permetre que l'alumnat els consulti de
la manera que es consideri oportuna;
- ser curosos amb els motius i terminis de la
reclamació.

Casos de queixa sobre l'exercici
professional
Els escrits de queixa sobre l'exercici professional
d'una persona que presta serveis en un centre
públic del Departament d'Ensenyament han
d'adreçar-se a la direcció del centre i han de
contenir la identificació de la persona o
persones que el presenten, el contingut de la
queixa, la data i la signatura i, sempre que sigui
possible, les dades, documents o altres elements
acreditatius dels fets, actuacions o omissions a
què es fa referència.
El director del centre ha de traslladar còpia de
la queixa al professor o treballador afectat i,
directament o per mitjà d'altres membres de
l'equip directiu del centre, obtenir informació
sobre els fets exposats.
Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, el
director ha de prendre les decisions que consideri
pertinents i comunicar per escrit a la persona o
persones que han presentat la queixa la solució
adoptada o, si escau, la desestimació motivada,
fent constar en l'escrit l'òrgan al qual poden
recórrer si no queden satisfets per la resolució
adoptada. La documentació generada ha de
quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del
centre.
Procediment detallat de tramitació: Resolució de
24 de maig de 2004 (FDAADE 1.006, de maig de
2004).

Només són motiu de reclamació la manca
d'adequació d'algun element de l'avaluació als
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Assistència dels professors i registre d'absències

Assistència dels professors
i registre d'absències (IT)
Segons el Reial Decret Llei 20/2012, en
situació d’incapacitat temporal per
contingències comunes es percebran:
Del 1r al 3r dia, el 50% de les retribucions.
Del 4t al 20è, ambdós inclosos, el 75% de les
retribucions.

Aclariments: En cas d'absència per malaltia d'un
dia com a màxim, sense baixa mèdica, es cobrarà
el 100% de les retribucions ja que es podrà
justificar com a absència per motius de salut de
durada màxima d'un dia, sempre que se signi la
declaració responsable justificativa, document
que trobarem als centres. No és necessari
presentar cap document acreditatiu de l'atenció
mèdica rebuda. Absència per motius de salut de
durada superior a un dia: tindrà consideració de
baixa per malaltia o IT, es justificarà mitjançant el
comunicat mèdic de baixa i s'aplicarà la deducció
de sou que indica el decret.

A partir del 21è dia, la totalitat de les
retribucions.
En entrar al 4t mes de baixa s'aplica el subsidi
establert en cada règim especial d’acord amb la
seva normativa, però se seguirà cobrant el 100%.
Excepcions:
Es percebrà el 100% de les retribucions en els
casos següents:
· Accidents laborals.
· Malalties professionals: nòduls diagnosticats a
les cordes vocals.
· Embarassos (cal marcar al full de baixa la
casella “risc durant l'embaràs” i adjuntar un
informe mèdic).
· Víctimes de violència de gènere.
· Hospitalització i/o cirurgia (sempre i quan
ambdues estiguin incloses en la “cartera bàsica
del sistema nacional de salut” de la Seguretat
Social).
· Tractaments oncològics.
Aquestes “penalitzacions” s'aplicaran per dies
naturals, és a dir, inclosos els caps de setmana i
festius.
En cas de successives baixes pel mateix motiu no
s'aplicarà la disminució de retribucions a partir
del moment en el qual la recaiguda (acumulada al
nombre de dies de la primera) superi els 21 dies.
La segona baixa per recaiguda comença a
comptar a partir del nombre de dies de la
primera.
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Règim disciplinari del professorat

Règim disciplinari del
professorat
Els funcionaris estem sotmesos a un règim
disciplinari i l'Administració té potestat
sancionadora per a les infraccions que hàgim
pogut cometre en l'àmbit de les nostres funcions.
Les faltes es divideixen en lleus, greus i molt
greus. Us detallem tot seguit els exemples més
freqüents de faltes i algunes de les sancions que
els corresponen:

Faltes
Lleus: la manca d'assistència injustificada al lloc
de treball d'un dia, les faltes repetides de
puntualitat, la lleugera incorrecció vers el
personal del centre, etc.
Sancions: Amonestació o suspensió de funcions
fins a 15 dies; per les faltes d'assistència de
menys de 10 hores, deducció proporcional de
retribucions.
Greus: l'incompliment de les ordres del superior
-el director- que pugui afectar la tasca del lloc de
treball; la manca de consideració envers els
administrats -pares i alumnes- o personal de
servei de l'Administració -professors-;
l'incompliment de la jornada que, acumulat,
suposi un mínim de 10 hores per mes natural;
l'exercici d'activitats compatibles sense haver
obtingut l'autorització, etc.

període de pràctica de prova seguit d'un tràmit
d'al·legacions i acaba amb una proposta de
resolució que s'eleva al superior - director dels
SSTT-, que emetrà una resolució.

- Expedient abreujat: es reserva per a faltes
lleus i correspon al director del centre instruir-lo.

- Expedient contradictori, que segueix el model
del procediment de l'ordinari: s'incoa el personal
interí per la manca acreditada de la capacitat
docent i la resolució comporta la rescissió del
nomenament i la prohibició de presentar-se a la
borsa durant un període de temps (1 o 2 cursos).

Defensa
Un professor expedientat té dret a comparèixer
amb assistència lletrada des del mateix moment
de la incoació; pot presentar al·legacions contra
el plec de càrrecs i proposar proves (documentals
i/o testificals de companys, pares, alumnes);
al·legar contra la proposta de resolució i,
finalment, pot interposar recurs al jutjat
contenciós administratiu contra la resolució final.

Sancions: Suspensió de funcions de 15 dies a un
any, trasllat de lloc de treball, rescissió del
nomenament d'interí.
Molt greus : l'abandonament del servei; causar
per negligència o mala fe danys molt greus al
patrimoni públic; la sanció de tres faltes greus en
un any etc.
Sancions: la separació del servei; suspensió de
sou i feina d'1 a 6 anys

Tipus d'expedients
- Expedient disciplinari ordinari, incoat per
faltes greus i molt greus: comporta el
nomenament d'un instructor -un inspector- que
practica les primeres diligències, sent una de les
fonamentals la declaració de l'expedientat;
després formula un plec de càrrecs, s'obre el
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Retribucions

Retribucions
Retribucions brutes mensuals
Sou base

C. Destinació

C. Específic

Total mensual

Triennis

Catedràtics

1.109,05 €

698,20 €

622,94 €

2.430,19 €

42,65 €

Secundària

1.109,05 €

582,92 €

571,37 €

2.263,34 €

42,65 €

PTFP

958,98 €

582,92 €

571,37 €

2.113,27 €

34,77 €

Mestres ESO

958,98 €

473,35 €

680,94 €

2.113,27 €

34,77 €

Sou base

C. Destinació

C. Específic

Triennis

Catedràtics

684,36 €

698,20 €

622,94 €

26,31 €

Secundària

684,36 €

582,92 €

571,37 €

26,31 €

PTFP

699,38 €

582,92 €

571,37 €

25,35 €

Mestres ESO

699,38 €

473,35 €

680,94 €

25,35 €

Pagues extres

Retribucions segons els diferents tipus de dedicació
SECUNDÀRIA

Hores lectives

Permanència

Totals

Retribució

PTFP

Jornada sencera

20 hores

10 hores

30 hores

2.263,34 €

2.113,27 €

0,83

17 hores

9 hores

26 hores

1.886,12 €

1.761,06 €

0,66

13 hores

6 hores

19 hores

1.502,89 €

1.408,85 €

0,50

10 hores

5 hores

15 hores

1.131,67 €

1.056,64 €

0,33

7 hores

4 hores

11 hores

754,45 €

704,52 €

Complement especific per estadis
ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

Primer

102,97 €

102,97 €

Segon

108,29 €

211,26 €

Tercer

122,78 €

334,04 €

Quart

132,96 €

467,00 €

Cinquè

116,38 €

583,38 €

Complements per càrrecs unipersonals i de coordinació
TIPUS DE CENTRE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

Tipus A: IES de 31 o més grups

DIRECTOR 946,11€ / ALTRES CÀRRECS 708,36€

Tipus B: IES de 22 a 30 grups

DIRECTOR 822,64€ / ALTRES CÀRRECS 622,67€

Tipus C: IES de 12 a 21 grups

DIRECTOR 704,52€ / ALTRES CÀRRECS 37,00€

Tipus D: IES fins a 11 grups

DIRECTOR 651,32€ / ALTRES CÀRRECS 494,57€

Retribucions

Complements per altres càrrecs de coordinació
CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

Coordinacions

74,76 €

Cap de Departament

74,76 €

Tutor

53,13 €

Tutor ESO

74,76 €

Altres complements específics
Mestres ESO: compl. específic anivellador

109,57 €

Coordinador de Centre d'Educació d'Adults

74,76 €

Tutor de CFA i AFA

53,13 €

Personal itinerant rural: compl. específic de lloc

198,27 €

Responsables de programes d'innovació educativa

74,76 €

Coordinador del programa de qualitat contínua (CF)

215,12 €

Responsables TAE

53,13 €

Responsables d'unitats d'EE

53,13 €

ELICS

248,45 €

Professors d'aules hospitalàries

53,13 €

Complements serveis educatius
Director

845,94 €

Responsable d'extensió CRP

574,77 €

Adjunt a direcció CREDA

430,71 €

Personal docent EAP, CRP i CAP

381,38 €

Personal centres protecció de menors

356,79 €

Complement per residència a la Vall d'Aran
Secundària

83,74 €

PTFP

60,33 €

Deduccions
Personal Funcionari
Muface

Drets passius

Grup A

47,74 €

109,04 €

Grup B

37,57 €

85,82 €

Personal Interí
Contingències comunes

Formació professional

Atur

4,70%

0,1%

1,55%

Permisos

Permisos
Permís per cura de fill menor
afectat per càncer o una altra
malaltia greu
Sol·licitud: a Serveis Territorials, adjuntant un
informe mèdic del Servei Públic de Salut.
Durada: fins que s'extingeixi la causa o fins que el
fill faci 18 anys.
Observacions: La reducció ha de ser com a mínim
de ½ jornada.
Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors
de caràcter preadoptiu o permanent puguin
tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
Cal que els dos progenitors, adoptants o
acollidors de caràcter preadoptiu o permanent
treballin. Posteriorment es determinarà quines
són les malalties considerades greus.
Es podran establir les condicions i supòsits en
què aquesta reducció de jornada es pugui
acumular en jornades completes.
Retribucions: el redactat de l'EBEP i el de l'ET
tenen una diferència bàsica. L'ET parla de
reducció de retribucions proporcional a la
reducció de jornada (encara que es pot gestionar
la prestació de la Seguretat Social per arribar al
100% de la base reguladora); en canvi, L'EBEP
diu que el funcionari no tindrà cap reducció de
les seves retribucions.
Legislació: Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP), article 49, s'introdueix la lletra e) amb
efectes d'1 de gener de 2011; Estatut dels
Treballadors (ET), article 37, s'afegeix l'apartat 5
amb efectes d'1 de gener de 2011; Ley General
de la Seguridad Social, es modifica l'art. 38,
apartat 1.c); Ley General de la Seguridad Social,
s'afegeix al títol II, el capítol IV.

Prenatal
Sol·licitud: cal sol·licitar-lo, prèviament, a la
direcció del centre.
Durada: el temps indispensable per a realitzar
l'examen o la tècnica corresponent, amb la
justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins
de la jornada de treball.
Observacions: les parelles que opten per
l'adopció o l'acolliment tenen dret a absentar-se
del lloc de treball per a dur a terme els tràmits
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administratius requerits per l'Administració
competent fets a Catalunya, durant el temps
necessari, amb la justificació prèvia que s'han de
fer dins la jornada de treball.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 18.

Maternitat
Sol·licitud: a la Delegació Territorial mitjançant
un model d'instància formalitzat.
Durada: 16 setmanes, ampliables en cas de part,
acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per
cada fill a partir del segon. En el cas de filiació
biològica, el període de permís es distribueix a
opció de la interessada, sempre que 6 setmanes
siguin immediatament posteriors al part.
En el cas d'adopció o acolliment, el permís
computa a partir de la sentència judicial o
resolució administrativa. En adopcions
internacionals el permís pot començar fins a 6
setmanes abans.
Observacions: la persona que gaudeix del permís
per maternitat ho pot fer a temps parcial, d'una
manera ininterrompuda. El progenitor o
progenitora que gaudeix del permís per
maternitat pot optar per a què l'altre progenitor
gaudeixi d'una part d'aquest permís. Els
progenitors poden gaudir de la compartició del
permís d'una manera simultània o successiva,
sense superar les 16 setmanes o el temps que
correspongui per part, acolliment o adopció
múltiple.
En el cas de la filiació biològica, només es pot
gaudir del permís, successivament al de la mare,
a partir de la sisena setmana posterior al part.
L'opció exercida per un progenitor en iniciar-se el
període de permís per maternitat en favor de
l'altre progenitor, pot ser revocada en qualsevol
moment, si s'esdevenen fets que fan inviable
l'aplicació d'aquesta opció.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.11.

Desplaçament en els casos
d'adopció o acolliment
internacional
Sol·licitud: a les Delegacions Territorials o al
Consorci d'Educació de Barcelona.
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Permisos
Durada: fins a 2 mesos.

Retribucions: es cobra el 100%.

Observacions: si és necessari el desplaçament
previ dels progenitors al país d'origen de
l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos
mesos de durada, que es pot gaudir de manera
fraccionada.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.15.

Retribucions: exclusivament les retribucions
bàsiques.

Naixement, adopció o acolliment
Sol·licitud: a la direcció del Centre.
Durada: 5 dies laborables consecutius.

Legislació: Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.

Observacions: només el pot gaudir el progenitor o
progenitora que no gaudeix del permís per
maternitat.

Paternitat

En el cas de part, adopció o acolliment múltiple,
la durada s'amplia a 10 dies si són dos fills, i a 15
si en són tres o més.

Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Retribucions: es cobra el 100%.

Durada: 4 setmanes consecutives.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 12.

Observacions: el progenitor o progenitora pot
gaudir d'aquest permís durant el període
comprès des del finiment del permís per
naixement, des de la resolució judicial o a partir
de la decisió administrativa o judicial
d'acolliment, i fins que fineixi el permís per
maternitat, o també immediatament després del
finiment d'aquest permís. El progenitor d'una
família monoparental, si té la guarda legal
exclusiva del fill, també pot gaudir del permís de
paternitat a continuació del de maternitat.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol; art.13,
modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de
mesures fiscals i financeres.

Per a atendre fills prematurs
Sol·licitud: se sol·licita a la direcció del centre i
és de concessió obligatòria.
Durada: en el cas de naixement de fills prematurs
o que hagin de romandre hospitalitzats a
continuació del part, s'atorga un permís
equivalent al temps d'hospitalització fins a un
màxim de 12 setmanes. Aquest permís s'inicia a
partir del finiment del permís per maternitat o de
la setzena setmana posterior al part, l'adopció o
l'acolliment.
Observacions: es tindrà dret a absentar-se de la
feina durant un màxim de 2 hores diàries
percebent les retribucions íntegres. Es tindrà
dret a reduir la jornada de treball fins un màxim
de 2 hores, amb la disminució proporcional de les
retribucions.
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Lactància
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. El document
acreditatiu és el llibre de família.
Durada: es pot reduir una hora diària, o dues
fraccions de trenta minuts. En els casos de part,
adopció o acolliment múltiple el permís és de
dues hores diàries. Té una durada fins als 12
mesos del fill o filla.
Observacions: el període del permís s'inicia un
cop finit el permís per maternitat. A petició de la
persona interessada, les hores del permís es
poden compactar per gaudir-ne en 24 jornades
senceres de treball consecutives, sempre que es
gaudeixin a continuació del permís de maternitat
i tenint en compte les necessitats del servei.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 14.
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.

Per a atendre fills discapacitats
Sol·licitud: s'ha de demanar a la direcció del
centre.
Durada: el temps necessari.
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Permisos
Observacions: els progenitors amb fills
discapacitats tenen dret conjuntament a permisos
d'absència del lloc de treball per a poder assistir
a reunions o visites en els centres educatius
especials o sanitaris on rebin suport. També
tenen dret a dues hores de flexibilització horària
diària per a poder conciliar els horaris dels
centres especials o dels altres centres on el fill o
filla discapacitat rep atenció.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol. art.17.

Matrimoni
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. La
concessió no està subordinada a les necessitats
del servei.
Durada: 15 dies naturals consecutius._
Observacions: els cònjuges o convivents en poden
gaudir dins el termini d'un any a comptar de la
data del casament o de l'inici de la convivència.
En el cas de les unions estables de parella, el
desplegament reglamentari d'aquesta llei ha
d'establir mecanismes amb efectes equivalents
als de permís.

horària que, d'acord amb cada situació concreta,
sigui necessària per a la seva protecció o
assistència social.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.21.

Mort, accident o malaltia greu
d'un familiar
Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del
centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.
Durada: de primer grau de consanguinitat o
afinitat, 3 dies hàbils si el succés es produeix en
la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si
es produeix en una localitat diferent; de segon
grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si
el succés es produeix en la mateixa localitat de
destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat
diferent.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19;
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.

Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.9.

Matrimoni d'un familiar
Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció
del centre.
Durada: 1 dia d'absència per matrimoni d'un
familiar fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té
lloc fora de Catalunya.

Hospitalització d'un familiar
Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del
centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.
Durada: 2 dies hàbils si l'esdeveniment s'ha
produït a la mateixa localitat i fins a 4 dies hàbils
si és en una altra localitat. Es pot ampliar a 6 dies
hàbils.
Observacions: únicament es concedeix en el cas
de familiars fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.10.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol. art. 19;
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.

Per situacions de violència de
gènere
Sol·licitud: se sol·licita a la Delegació Territorial.

Trasllat de domicili

Durada: el temps imprescindible d'acord amb el
que determinin els serveis socials, policials o de
salut corresponents.

Sol·licitud: a la direcció del centre.

Observacions: també tenen dret a la flexibilitat

25

Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a
4 dies si hi ha canvi de localitat.
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Permisos
Observacions: la concessió d'aquest permís és
obligada i no està subordinada a les necessitats
del servei.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art.96.b.

Per exàmens oficials i altres
proves d'avaluació
Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció
del centre.
Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en
centres oficials. El temps indispensable en el cas
d'altres proves definitives d'avaluació i
alliberadores en els centres oficials.
Observacions: aquest permís és de concessió
obligada.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art.96.

cal justificar per escrit. La concessió del permís
no està condicionada a les necessitats del servei.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art.96.d.

Formació permanent del
professorat
Sol·licitud: a la direcció del centre.
Durada: la de l'activitat.
Observacions: el permís es concedeix per assistir
a activitats de formació del Departament quan
així ho disposi el director o la directora dels
Serveis Territorials.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Instruccions d'organització i
funcionament dels centres docents públics.

Encàrrec de serveis
Sol·licitud: a la direcció del centre.

De flexibilitat horària
recuperable
Sol·licitud: a la direcció del centre.
Durada: d'1 a 7 hores per setmana.
Observacions: es poden autoritzar permisos per a
visites o proves mèdiques d'ascendents o
descendents fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els
docents responsables dels fills. L'absència s'ha de
recuperar durant la mateixa setmana en què es
gaudeix del permís. Aquests permisos poden ser
puntuals o periòdics.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22.

Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i
professor/a, llevat d'activitats incloses en el pla
de formació permanent del professorat.
Observacions: aquest permís es pot concedir a
qualsevol professor/a per interès del centre.
Aquests encàrrecs es comunicaran al claustre i
mensualment a la Inspecció.
Retribució: es cobra el 100%.
Legislació: Instruccions d'organització i
funcionament dels centres docents públics.

Permís sense retribució per a
atendre un familiar
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Deure inexcusable

Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot
prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més.

Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció
del centre, excepte en els supòsits de força major
que ho impedeixin.

Observacions: es pot concedir per a atendre un
familiar fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat.

Durada: el temps indispensable per a complir el
deure.

Retribucions: sense retribució mentre dura el
permís.

Observacions: es tracta de deures inexcusables
de caràcter públic o personal, la causa dels quals

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol. art.20.
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Llicències

Llicències
Per risc durant l'embaràs
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: fins a 3 mesos, prorrogables per
períodes mensuals.
Observacions: es concedeix aquesta llicència
quan les condicions de treball puguin influir
negativament en la salut de la mare o del fill o
filla, i així ho certifiqui el metge que, en el règim
aplicable de la Seguretat Social, assisteixi
facultativament la treballadora.
Retribucions: el personal funcionari, els 3
primers mesos cobrarà al 100% els drets
econòmics a la nòmina del Departament.
A partir del quart mes, el Departament pagarà les
retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues
extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal
sol·licitar-lo) mentre duri la incapacitat temporal.
El personal interí i substitut cobrarà una part del
Departament i una part de la Seguretat Social, si
té contracte en vigor.
Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat,
art. 69.3, segons el redactat que apareix a la Llei
39/99, de conciliació de la vida familiar i laboral.
Ordre APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual
es regula el procediment de les situacions
d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs
(BOE 05/08/03).

Per malaltia
Documentació i sol·licitud: baixa mèdica oficial a
partir del 2n. dia.
Les absències d’un dia de durada per raó de
malaltia o indisposició s’han de justificar amb la
“declaració de responsabilitat individual”
(document que es pot trobar als instituts).
No fa falta el justificant de consulta mèdica.

Durada: fins a 18 mesos.
Retribucions: durant els 3 primers mesos és el
Departament qui es fa càrrec del pagament del
sou; a partir del 4t mes només es cobraran les
retribucions bàsiques, i la resta de retribucions
se substitueixen pel subsidi de MUFACE per
incapacitat temporal.
Observacions: un cop exhaurits els 3 mesos de
llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar
a MUFACE el pagament del subsidi per
incapacitat. S'ha d'aportar el paper de la primera
baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per
malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha
reserva del lloc de treball.
El temps de llicència computa a tots els efectes:
triennis, estadis, drets passius, etc. fins a l’alta
mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és
possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim
18) per incapacitat temporal (IT).
Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents
s'examinarà si es continua amb la llicència, per
possibilitats de millora i reincorporació al lloc de
treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es
qualifica com a incapacitat permanent.
En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la
jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul
de la pensió se sumen els anys que manquen per
a la jubilació ordinària ( 65 anys).
Retribucions: el 1r, 2n i 3r dia es cobra el 50% del
sou; del 4t. al 20è dia el 75%; a partir del dia 21,
el 100% del sou.
A partir del quart mes el Departament
d'Ensenyament abonarà el 100% de les
retribucions bàsiques (sou més triennis) i
MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que
serà la major d'aquestes dues quantitats: el 80%
de les retribucions bàsiques, incrementades en la
sisena part d'una paga extraordinària,
corresponent al primer mes de llicència, o el 75%
de les retribucions complementàries cobrades en
el primer mes de llicència.
En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà
ser superior a la que es cobrava durant el primer
mes de baixa.

Aquesta llicència s'obté presentant a la delegació
corresponent la baixa mèdica, de forma que el
funcionari gaudeix d'una llicència per malaltia pel
mateix temps per al qual el metge hagi signat la
baixa.
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Llicències
Malgrat que les instruccions d’aplicació del
Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre sobre
prestació econòmica d’incapacitat temporal del
personal al servei de l’ Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6221, de
27.9.2012), en vigor des del passat 15 d’octubre,
indiquen que a partir del 91è dia de baixa tant el
professorat del règim general de la Seguretat
Social com el de MUFACE haurien de cobrar el
100% de les retribucions de la nòmina del mes
anterior a la baixa, a la pràctica només el
professorat de Seguretat Social percep aquesta
quantitat, ja que els de MUFACE es troben que el
Departament d’Ensenyament no paga el
complement de diferència IT.
Si la causa de la IT és deguda a accident laboral,
in itinere o malaltia professional es cobra el 100%
del sou. Les dones embarassades i les víctimes de
violència de gènere que causin baixa per IT
també cobraran la totalitat del sou.
Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat,
art.69.3. Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art.95. Llei 40/2007, de mesures
fiscals i reforma de la Seguretat Social.
Instruccions d'organització i funcionament dels
centres docents públics. Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat. Llei 5/2012, de 20 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives.
Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre
millores de la prestació econòmica d’incapacitat
temporal. Resolució de 24 d’octubre de 2012.

Estudis relacionats amb el lloc de
treball
Sol·licitud: a la Delegació Territorial quan es
convoca, adjuntant la documentació necessària i
concretada en la convocatòria.
Documentació: la que s'estableixi a la
convocatòria corresponent.
Durada: cal veure la convocatòria. Normalment
és d'un curs escolar (setembre-juny) o de mig
curs (setembre-desembre o gener-juny).
Observacions: el temps de llicència computa a
tots els efectes d'antiguitat i drets passius.
Respecte als requisits cal consultar les
convocatòries corresponents. Els temes d'estudi
són els que es relacionen a les convocatòries. El
professorat interí no pot gaudir d'aquesta
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llicència.
Retribucions: les que s'estableixin en les
convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol
cas es tracta d'una llicència retribuïda.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art.95.1.

Per l'exercici de funcions
sindicals
Sol·licitud: ha de ser el sindicat que proposa
l'alliberament qui trameti la sol·licitud.
Durada: un curs escolar prorrogable sense cap
tipus de limitació.
Observacions: hi ha reserva del lloc de treball. El
temps de llicència sindical computa a tots els
efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.
Retribucions: es tracta d'una llicència retribuïda
amb el 100% de les retribucions que es perceben
en el moment de l'alliberament, tant bàsiques
com complementàries.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre: art. 95.

Llicència per estudis
Sol·licitud: cal sol·licitar-lo a la corresponent
Delegació Territorial. Cal aportar un informe
favorable del director o directora del centre. La
sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny
de l'any corresponent.
Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per
1 any més.
Observacions: els estudis per als quals se
sol·licita la llicència han de tenir una relació
directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats
per alguna entitat professional o acadèmica de
prestigi reconegut. Hi ha reserva del lloc de
treball durant el temps de la llicència. No es pot
acumular el temps d'aquesta llicència a la que es
concedeix per assumptes propis. El temps de
llicència computa a tots els efectes (triennis,
drets passius, jubilació.)
Retribucions: sense retribució. Durant el temps
de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets
passius i per MUFACE.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art. 95.1.
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Llicències

Atenció d'un familiar en cas de
malaltia greu
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: un mínim de 10 dies i fins a 3 mesos,
prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos
més.
Observacions: el familiar ha de ser-ho fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat.
Retribucions: sense retribució durant el temps de
la llicència.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art.95.6.

Assumptes propis
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: fins a 6 mesos cada dos anys com a
funcionari. Es comença a computar els dos anys a
partir del moment que es demana la llicència per
primer cop. Durant aquests dos anys, es poden
demanar diferents períodes de llicència fins a un
total de sis mesos. Passats els dos anys des de la
primera llicència, se'n torna a disposar de sis
mesos més. El primer cop que es farà ús d'aquest
nou període es començarà a computar, de bell
nou, els dos anys.
Observacions: la concessió de la llicència està
subordinada a les necessitats del servei. Només
s'han de justificar els motius per a les llicències
inferiors a 10 dies. El temps de llicència computa
a efectes d'antiguitat. Hi ha reserva del lloc de
treball. El professorat interí no pot gaudir
d'aquesta llicència.
Retribucions: sense retribució durant el temps de
la llicència.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art.95.2 i 122 b). Llei 17/1997, de 24
de desembre, art.6.
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Reduccions de jornada

Reduccions de jornada
ATENCIÓ: LES REDUCCIONS DE JORNADA D'1
ANY O MÉS AFECTEN ELS CÀLCULS DE LA
PENSIÓ DE JUBILACIÓ

Per guarda legal d'un infant
menor d'un any, reducció d'un
terç o de mitja jornada (amb
possibilitat de compactació)
Sol·licitud: cal adjuntar fotocòpia compulsada del
llibre de família. S'ha de demanar amb 15 dies
d'antelació a la data d'inici de la reducció.
Observacions: es pot gaudir de forma
compactada, d'acord amb les necessitats del
servei, a partir del finiment del permís de
maternitat o de la setzena setmana posterior al
part, l'adopció o l'acolliment, amb el 80% o 60%
de les retribucions, segons la reducció que es
gaudeixi.
El fet de compactar el primer any de la reducció
suposarà una regularització proporcional al
temps compactat, que podrà implicar o bé una
regularització econòmica o bé la prestació de
serveis en jornada completa percebent el 80% o
el 60% de les retribucions.
La compactació d' 1/3 de jornada serà en 122
jornades senceres consecutives i suposarà un
minorament del temps de reducció per cura de
fill/a menor de 6 anys, que quedarà reduït a 5
anys i 4 mesos. També minorarà el temps de
reducció per fill/a menor de 12 anys, que serà
d'11 anys i 4 mesos.
La compactació de 1/2 jornada serà en 183
jornades senceres consecutives i suposarà un
minorament del temps de reducció per cura de
fill/a menor de 6 anys, que quedarà reduït a 5
anys i 6 mesos. També minorarà el temps de
reducció per fill/a menor de 12 anys, que serà
d'11 anys i 6 mesos.
Retribucions: amb 1/3 de reducció, el 80%; amb
1/2 jornada, el 60% del sou.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 24 i 26.
Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt
1. Llei 5/2012, de 20 de març, art. 97. Instrucció
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4/2012, de 15 d'octubre, sobre compactació de la
reducció de jornada per cura d'un fill o filla
menor de sis anys. Nota informativa relativa a la
Instrucció 4/2012, de 16 d'octubre de 2012.
1. En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot o de
part del primer any de reducció de jornada de
manera compactada li seran regularitzades
econòmicament les retribucions durant els mesos
posteriors a partir de la seva incorporació al lloc
de treball, amb independència que continuï o no
gaudint de la reducció de jornada. Això implica el
següent:
•Si el treballador ha compactat una
reducció de jornada d'1/3 amb el 80% de
les retribucions, durant els primers
quatre mesos no presta serveis però
percep el 80% de les retribucions i això es
compensa durant els 8 mesos següents en
què treballarà el 100% de la jornada i
cobrarà el 80% de les retribucions, o bé,
si continua gaudint de la reducció de
jornada, treballarà 2/3 parts de la jornada
i percebrà un 60% de les retribucions.
•Si el treballador ha compactat una
reducció de jornada d'1/2 amb el 60% de
les retribucions, durant els primers sis
mesos no presta serveis però percep el
60% de les retribucions i això es
compensa durant els 6 mesos següents en
què treballarà el 100% de la jornada i
cobrarà el 60% de les retribucions, o bé,
si continua gaudint de la reducció de
jornada, treballarà la meitat de la jornada
i percebrà un 20% de les retribucions.
2. En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot o de
part del primer any de reducció de jornada de
manera compactada i posteriorment no es
reincorpori al lloc de treball el treballador haurà
de reintegrar la quantitat total corresponent que
se li hagi avançat pel fet de gaudir de la
compactació de jornada. Aquesta situació es
donarà en els següents supòsits:
•Permís o llicència sense retribucions.
•Excedència, llevat que se segueixin
prestant serveis en el mateix
Departament.
•Canvi de lloc de treball o situació
administrativa amb canvi de
Departament.
•Finalització de la prestació de serveis
amb caràcter definitiu.

ASPEPC-SPS: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel.: 933 170 237

Reduccions de jornada

Reducció de jornada per guarda
legal, adopció o acolliment d'un
infant menor de 12 anys
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. Cal
adjuntar:
-Fotocòpia completa i compulsada del llibre de
família.
-Declaració jurada o promesa segons la qual la
persona sol·licitant no desenvoluparà cap
activitat pública o privada, remunerada o no.
-Declaració jurada o promesa segons la qual la
parella no gaudeix d'aquesta reducció pel mateix
fill o filla.
-Quadre de distribució horària resultant de la
reducció, amb el vistiplau del consell escolar del
centre.
Observacions: la reducció pot ser d'1/3, 1/2
jornada o una altra fracció compresa entre 1/8 i
1/2 jornada. S'ha de demanar amb 15 dies
d'antelació a la data d'inici de la reducció.
Retribucions: reducció proporcional de les
retribucions, segons la reducció sol·licitada.
Legislació: Llei 5/2010, de 29 de juliol, del llibre
segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5
d'agost de 2010); art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006,
de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol
de 2006); títol II, article 97 de la Llei 5/2012, de
5 de març de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l'impost sobre les
estades en establiments turístics (DOGC núm.
6094, de 23 de març de 2012); disposició
addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març de
2007); Resolució ENS/749/2012, de 17 d’abril.

Per discapacitat legalment
reconeguda
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. Cal adjuntar
informe mèdic.
Reducció: reducció de jornada equivalent al
temps que s'ha de dedicar al tractament.
Durada: el temps necessari.

Retribucions: es cobra el 100%.

Reducció de 2 hores setmanals
per al professorat entre 55 i 64
anys
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Reducció: 2 hores setmanals.
Observacions: el personal funcionari docent que
tingui entre 55 i 58 anys tindrà una reducció de
dues hores d'activitats complementàries
setmanals de presència al centre. La reducció de
jornada afecta les 2 hores lectives
complementàries de presència al centre, no
sotmeses a horari fix, que passen a 0 hores.
El personal funcionari docent que tingui entre 59
i 64 anys pot disposar de dues hores setmanals
dins la distribució de les seves tasques docents
d'atenció directa a l'alumnat, per a activitats
d'una altra naturalesa.
Les activitats setmanals assignades en
substitució de les 2 hores de reducció d'activitats
complementàries o d'hores lectives s'incorporen a
l'horari setmanal que no s'ha de fer
necessàriament al centre, i que passarà a ser de
9 hores i 30 minuts d'activitats.
Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol
nivell educatiu de l'ensenyament públic no
universitari.
No es pot assignar aquesta reducció als qui
tinguin hores setmanals dedicades a les funcions
directives i de coordinació.
L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta
reducció s'ha d'haver complert amb anterioritat a
l'1 de setembre del curs per al qual es demana.
La direcció del centre ha de signar la conformitat
a la reducció de la jornada.
La disminució de 2 hores setmanals és
incompatible amb qualsevol altre tipus de
reducció de jornada.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Resolució EDU/1862/2006, de 2 de
juny, modificada per la Resolució EDU/52/2010,
de 7 de gener, modificada per la Resolució
ENS/864/2012, de 8 de maig.

Observacions: cal justificar, mitjançant informe
mèdic, la necessitat del tractament, la
periodicitat o la durada aproximada, i la
necessitat que es dugui a terme en horari lectiu.
Poden gaudir d'aquesta reducció les persones
amb una discapacitat legalment reconeguda que
hagin de rebre tractament per aquest motiu.
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Reduccions de jornada

Per tenir cura d'una persona amb
discapacitat física, psíquica o
sensorial, si se'n té la guarda
legal
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. Cal
adjuntar: fotocòpia compulsada del llibre de
família, certificat del Registre Civil o certificat
d'empadronament on quedi constància de la
guarda legal, i certificat mèdic oficial que indiqui
el grau de disminució.
Durada: el temps necessari.
Observacions: cada persona disminuïda dóna dret
a una única reducció. Es podrà sol·licitar el canvi
d'1/3 a ½ jornada, o viceversa, una sola vegada
mentre es gaudeixi de la reducció. La persona no
ha de desenvolupar cap activitat retribuïda. La
dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o
5 dies.
En cas de renúncia a la reducció de jornada,
aquesta ha de coincidir sempre amb el dia
anterior a l'inici del següent trimestre, i així
successivament fins arribar al tercer trimestre
escolar que es perllongarà fins al 31 d'agost.
Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el
80%; si és d'1/2, el 60%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26.
Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig.

successivament fins arribar al tercer trimestre
escolar que es perllongarà fins al 31 d'agost.
Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el
80%; si és d'1/2, el 60%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26.
Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt
1.

Per a les dones víctimes de la
violència de gènere
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: el temps necessari.
Observacions: a la sol·licitud cal adjuntar la
documentació que acrediti ser víctima de
violència de gènere. En cas de renúncia a la
reducció de jornada, aquesta ha de coincidir
sempre amb l'últim dia de les vacances escolars
de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost al
tercer trimestre.
Retribucions: si la reducció és d'1/3, es cobra el
80%; si és d'1/2, el 60%.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 26.

En processos de recuperació de
malaltia
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Per incapacitat d'un familiar
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. Cal aportar:
fotocòpia compulsada del llibre de família,
certificat del Registre Civil o certificat
d'empadronament on quedi constància de la
guarda legal. Certificat mèdic oficial que indiqui
el grau de disminució.
Durada: el temps necessari.
Observacions: cal presentar la sol·licitud amb 15
dies d'antelació. Cada persona dóna dret a una
única reducció de jornada. Podrà sol·licitar-se el
canvi d'1/3 a mitja jornada, o viceversa, una sola
vegada mentre es gaudeixi de la reducció. La
reducció es concedeix per incapacitat física d'un
familiar fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat. Han de tenir una incapacitat o
disminució igual o superior al 65%. La dedicació
al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies.
En cas de renúncia a la reducció de jornada,
aquesta ha de coincidir sempre amb el dia
anterior a l'inici del següent trimestre, i així
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Durada: fins a final de curs. Es pot prorrogar
cada curs escolar.
Observacions: S'ha d'adjuntar un certificat mèdic
a la sol·licitud. La concessió està subordinada a
les necessitats del servei. Es pot començar en
qualsevol moment de l'any i s'ha de demanar amb
15 dies d'antelació. La dedicació al centre es
podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. Si el temps
durant el qual es gaudeix de la reducció és igual
o superior a 1 any, l'haver regulador a efectes de
la pensió de jubilació es veurà reduït
proporcionalment a la reducció de les
retribucions percebudes en actiu.
En cas de renúncia a la reducció de jornada,
aquesta ha de coincidir sempre amb el dia
anterior a l'inici del següent trimestre i, així,
successivament fins arribar al tercer trimestre
escolar que es perllongarà fins al 31 d'agost.
Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada,
es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.
Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de
maig, punt 1.
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Reduccions de jornada
IMPORTANT (nota de gener de 2013):
La Direcció General de la Funció Pública ha emès
un informe en el que es posa de manifest que les
reduccions de jornada previstes a l'art. 30. 4 de
la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures urgents
de reforma de la funció pública no tenen la
consideració de base del règim estatutari dels
funcionaris públics, dictada a l'empara de
l'article 149.1.18 de la Constitució. En
conseqüència no és aplicable al personal
funcionari al servei de l'Administració de la
Generalitat que es regeix per la seva normativa
específica.
Per aquest motiu no procedeix la concessió ni la
pròrroga per al curs 2012-2013 de les reduccions
de jornada per a funcionaris a qui faltin menys de
cinc anys per a complir l'edat de jubilació forçosa
(65 anys), ni a aquells que la precisin en
processos de recuperació per raó de malaltia.

Prèvia a la jubilació
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: comença l'1 de setembre i finalitza el 31
d'agost de cada any. Es pot sol·licitar la renovació
cada curs.

reducció o acceptar la renúncia de la persona
interessada durant el curs escolar. Aquesta
reducció és prorrogable.
Observacions: no la poden sol·licitar les persones
que pertanyin als equips directius. El fet de ser
designat membre de l'equip directiu amb
posterioritat a l'autorització d'aquesta reducció
comportarà l'extinció de l'autorització. La
dedicació al centre es concentrarà, quan ho
permetin les necessitats del servei, en tres dies.
No obstant això, a la sol·licitud de la persona
interessada la seva dedicació al centre podrà
concentrar-se en quatre o cinc dies a la setmana.
Aquesta reducció està subjecta al règim
d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat. Quan en un
mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants
superior al que permet una òptima organització
de les activitats, es tindrà en compte la major
antiguitat al centre o al cos i s'actuarà amb
criteris rotatoris. Per tal de cobrir la part de
jornada reduïda, s'efectuaran nomenaments de
substitució a mitja jornada.
Retribucions: es cobrarà el 50% de les
retribucions.
Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de
maig, punt 2.

Observacions: durant el curs en què es
compleixen els 60 anys pot iniciar-se la reducció
(en la data de compliment de l'edat). Poden
demanar-la les persones a qui els resti menys de
5 anys per complir l'edat de jubilació forçosa. La
concessió està subordinada a les necessitats del
servei. Si el temps durant el qual es gaudeix de la
reducció és igual o superior a 1 any, l'haver
regulador a efectes de la pensió de jubilació es
veurà reduït proporcionalment a la reducció de
les retribucions percebudes.
Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada,
es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.
Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de
maig, punt 1.

Interès particular
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: la reducció de la jornada ha de ser de la
meitat i per un any sencer coincidint amb el curs
escolar, és a dir, des de l'1 de setembre fins al 31
d'agost de l'any següent, amb la reducció
proporcional de les retribucions. En cas de força
major, l'Administració podrà autoritzar la
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Altres situacions administratives

Altres situacions
administratives
Adscripció temporal a tasques
pròpies del cos docent
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: 1 curs escolar, renovable anualment.
Observacions: es tracta d'una adscripció
temporal, en comissió de serveis, a tasques
pròpies del cos docent en llocs diferents de la
destinació que s'ocupa, en els supòsits d'afectació
per una minva notòria de les capacitats, sempre
que aquesta disminució no sigui susceptible de la
declaració d'incapacitat permanent. Els canvis de
lloc de treball podran ser al mateix centre o a un
altre de diferent. Durant aquesta adscripció
temporal s'atribuiran tasques de docència
directa, preferentment en grups reduïts, i tasques
de suport dels centres docents, pròpies del seu
cos i que siguin adients a la seva formació.
Aquest canvi podrà suposar la dedicació total o
parcial de la jornada.
Retribucions: es cobra el 100%.
Legislació: Reial Decret 2112/1998, disposició
addicional primera. Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, art.
25.

Serveis especials
Sol·licitud: a la Delegació Territorial en imprès
normalitzat.
Durada: mentre es prestin serveis en un altre
lloc.
Observacions: el temps en aquesta situació
computa a efectes de triennis i drets passius. Hi
ha reserva del lloc de treball. Es consideren
serveis especials l'adquisició de la condició de
funcionari al servei d'organitzacions
internacionals o supranacionals; l'autorització per
part de la Generalitat per prestar serveis o
col·laborar amb alguna ONG, o complir missions
per períodes superiors a 6 mesos en organismes
internacionals, governs o entitats públiques
estrangeres o en programes de cooperació
nacionals o internacionals; el nomenament per a
ocupar càrrecs polítics a la Generalitat, al Govern
de l'Estat o en altres comunitats autònomes; la
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designació per les Corts Generals per a formar
part dels òrgans constitucionals o altres òrgans
l'elecció dels quals correspon a les Cambres; la
condició de diputat o senador de les Corts
Generals o del Parlament català; càrrecs electes
retribuïts i de dedicació exclusiva en les
corporacions locals o serveis als gabinets de la
Presidència del Govern, dels ministres, dels
secretaris d'estat, o en llocs eventuals de la
Generalitat i de les entitats locals; càrrecs polítics
incompatibles amb la funció pública; serveis al
Tribunal Constitucional o del Defensor del
Pueblo; personal al servei del Parlament i del
Síndic de Greuges; ser membre del Parlament
Europeu.
Retribucions: les que corresponguin segons el
lloc que s'ocupi.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art. 88 ( modificat per la Llei 4/2000,
de 26 de maig).

Compatibilitats
El professorat funcionari pot demanar la
compatibilitat per a exercir altres activitats
professionals.
Sol·licitud: s'ha de presentar als Serveis
Territorials mitjançant el model d'instància
específic per duplicat. Cal adjuntar una
certificació horària del lloc de treball que es
vulgui compatibilitzar. Si es tracta de l'exercici
lliure d'una professió, cal adjuntar declaració
jurada o expressa on es faci constar l’activitat per
la qual se sol·licita la comptabilitat, el nombre
d’hores que s’hi pensa dedicar, així com el
compromís que aquest horari no interferirà amb
l'assignat al centre docent.
Durada: la concessió de la compatibilitat és per
un curs acadèmic complet i resta sense efectes en
el cas de canvi de lloc en el sector públic o de
modificació de les condicions de treball.
No compatibilitat: si en la resolució de la
sol·licitud s'aprecia que les activitats o els llocs
de treball declarats resulten incompatibles i
l’interessat no opta per un d’ells abans de la seva
presa de possessió, s’entendrà que opta pel nou
lloc de treball, i que resta en la situació
administrativa corresponent.
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Altres situacions administratives
Limitació horària de la compatibilitat: en cap cas
la suma de jornades de l’activitat pública
principal i l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària de l’Administració
incrementada en un 50%.
Limitació de les retribucions: les remuneracions
totals no podran superar la retribució que li
correspongui per l’activitat principal, estimada en
règim de jornada ordinària, incrementada d’acord
amb un percentatge segons el grup al qual es
pertany:
•Grup A o equivalent: un 30%
•Grup B o equivalent: un 35%
Legislació: Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'imcompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat (DOGC núm.
923 de 4.12.1987).

Tel.: 933 170 237
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Excedències

Excedències

provisió corresponent.
Retribucions: sense retribucions.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 5.

Voluntària per tenir cura d'un fill
natural, adoptat o acollit
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. La
concessió no està subordinada a les necessitats
del servei.
Durada: un màxim de 3 anys a comptar des de la
data del naixement, de la sentència o de la
resolució judicial.
Observacions: els fills i filles successius donen
dret a un nou període d'excedència que posa fi al
període que s'estigués gaudint. El període
d'excedència computa a efectes de
reconeixement de triennis, de consolidació del
grau personal i del sistema de previsió o drets
passius. Durant tot el període d'excedència la
persona afectada té dret a la reserva del lloc de
treball amb destinació definitiva. Si la persona
afectada ocupa un lloc de treball amb destinació
provisional, conserva els drets generals sobre
aquest fins al cessament o fins al moment en què
es resolgui la convocatòria de provisió
corresponent.
Retribucions: sense retribucions.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 4.

Voluntària per cura de familiars
Sol·licitud: a la Delegació Territorial. La
concessió no està subordinada a les necessitats
del servei.
Durada: mínim 3 mesos i màxim 3 anys. El
període concret d'excedència és determinat
segons l'acreditació del grau de dependència i la
durada estimada d'aquesta.
Observacions: es pot sol·licitar per a tenir cura
d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat, amb la condició que no es pugui valer i
que no pugui exercir cap activitat retribuïda. El
període d'excedència computa a efectes de
reconeixement de triennis, de consolidació del
grau personal i del sistema de previsió o drets
passius. Durant el període d'excedència es té dret
a la reserva del lloc de treball amb destinació
definitiva. Si la persona afectada ocupa un lloc de
treball amb destinació provisional, en conserva
els drets generals fins al cessament o fins al
moment en què es resolgui la convocatòria de
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Voluntària per al manteniment de
la convivència
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: mínim 2 anys i màxim 15.
Observacions: es pot sol·licitar si el cònjuge o la
cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir
en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc
de treball estable. El període d'excedència no
computa a efectes de triennis, de grau personal i
de drets passius, ni comporta la reserva de la
destinació.
Retribucions: sense retribucions.
Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 6.

Voluntària per interès particular
Sol·licitud: l'excedència se sol·licita a la Direcció
dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació
de Barcelona.
Durada: no s'hi pot romandre menys de 2 anys
continuats. No hi ha durada màxima.
Observacions: cal haver prestat un mínim de 5
anys de serveis efectius, immediatament
anteriors al moment de la sol·licitud. La no
sol·licitud de reingrés després del període
d’excedència comportarà la pèrdua de la condició
de funcionari o funcionària. El temps que hom
roman en excedència voluntària no es computa a
efectes de triennis, grau, drets passius ni
comporta reserva de plaça o destinació. No pot
concedir-se a qui estigui sotmès a expedient
disciplinari o pendent de complir una sanció.
Durant el temps en excedència es pot continuar
pagant la quota de MUFACE per mantenir la
condició de mutualista, o deixar de fer-ho (el
termini és d'un mes des de la recepció de la
notificació); en aquest segon cas, es perdria la
condició de mutualista i no es podria tornar a
recuperar.
Es declararà en excedència voluntària els
funcionaris públics quan, finalitzada la causa que
va determinar el pas a una situació diferent de la
de servei actiu, incompleixin l'obligació de
demanar el reingrés en el termini establert
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Excedències
reglamentàriament.
La concessió d'excedència voluntària per interès
particular queda subordinada a les necessitats
del servei degudament motivades.
Retribucions: sense retribucions.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre (text refós de funció pública catalana):
art 86.2.a. Llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP), art.
89.2.

NOTA:
La Ley 7/2007, de 12 d'abril del Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP), a l'article 89.5 diu
que les dones víctimes de violència de gènere
tindran reserva del mateix lloc de treball un
màxim de 18 mesos, i que durant els 2 primers
mesos tindran dret a percebre les retribucions
íntegres.

Voluntària per incompatibilitats
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: mentre s'estigui en servei actiu en un
altre cos docent o escala de qualsevol de les
administracions públiques.
Observacions: es concedeix si el funcionari/a es
troba en servei actiu en un altre cos docent o
escala de qualsevol de les administracions
públiques o passa a prestar serveis en
organismes o entitats del sector públic, sempre
que no li correspongui quedar en una altra
situació, i llevat que s'hagi obtingut la
compatibilitat d'activitats. L'òrgan competent pot
concedir automàticament i d'ofici aquesta
excedència. No hi ha reserva de lloc de treball. El
temps d'excedència no computa a efectes
d'antiguitat ni de drets passius.
Retribucions: sense retribucions.
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, art. 86.2 c)

Voluntària per violència de
gènere
Sol·licitud: a la Delegació Territorial.
Durada: s'atorga a les dones víctimes de la
violència de gènere pel temps que sol·licitin.
Observacions: el període d'excedència computa a
efectes de reconeixement de triennis, de
consolidació del grau personal i del sistema de
previsió o de drets passius. Comporta la reserva
del mateix lloc de treball durant 6 mesos, sens
perjudici que es pugui ampliar aquest termini.
Retribucions: sense retribucions.
Legislació: llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 7.
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Concurs de trasllat i adjudicacions provisionals

Concurs de trasllats i
adjudicacions provisionals
Aquest apartat conté un resum de la normativa
general del concurs de trasllats i de les
adjudicacions provisionals. En tots dos casos cal
consultar les convocatòries corresponents, per
constatar els eventuals canvis que s'hi puguin
introduir.

Concurs de trasllats
Participació
Poden participar-hi els funcionaris de carrera i en
pràctiques dependents del Departament
d'Ensenyament en qualsevol situació
administrativa excepte la suspensió de funcions.
Els funcionaris que reingressen (en situació
d'excedència voluntària, serveis especials,
adscrits a la inspecció educativa, a places a
l'exterior o en circumstàncies anàlogues)
participen des de la seva última destinació a
Catalunya.
Si es participa al concurs no hi ha destinació
d'ofici.

Participació forçosa i d'ofici
Estan obligats a participar en el concurs els
funcionaris que no tinguin destinació definitiva
per:
a) Reingrés al servei actiu amb destinació
provisional.
b) Compliment de sentència o resolució de
recurs.
c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió
del lloc de treball.

h) Aspirants seleccionats en els processos
selectius anteriors que tenen ajornada o pendent
de superar la fase de pràctiques.
Els participants en fase pràctiques (lletra h)
participen amb caràcter forçós únicament per
l'especialitat en la qual estiguin realitzant la fase
de pràctiques i poden concursar voluntàriament
per la resta d'especialitats per les quals hagin
estat seleccionats.
La destinació està condicionada a la superació de
la fase de pràctiques.
Situació a), b), c) f), g) i h): si no concursen (no
presenten la sol·licitud dins del termini
corresponent) participen en el concurs d'ofici.
Els funcionaris en situació administrativa
d'excedència forçosa que no presentin sol·licitud
de participació passen a la situació d'excedència
voluntària.
Els funcionaris en suspensió de funcions, una
vegada complerta la sanció, en cas que no
presentin sol·licitud passen a la situació
d'excedència voluntària per interès particular.
Situació administrativa diferent de la de servei
actiu: només es podrà participar si l'1 de
setembre de l'any de resolució del concurs
compleix el requisit per a reingressar al servei
actiu.
Els funcionaris en expectativa que no han
obtingut la primera destinació definitiva només
poden optar a llocs dependents de l'administració
educativa a través de la qual van ingressar als
cossos docents.

Participació voluntària
Professorat amb destinació definitiva. Els
funcionaris dependents d'altres administracions
educatives poden sol·licitar destinació a centres
de Catalunya, si en reuneixen els requisits
establerts.

d) Excedència forçosa.
e) Suspensió de funcions, una vegada complerta
la sanció.
f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger
o d'altres llocs de l'Administració, o per causes
anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc
de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

Requisits
Especialitat obtinguda mitjançant el procediment
selectiu d'ingrés al cos i els procediments
d'adquisició de noves especialitats.

g) Funcionaris docents en situació administrativa
de servei actiu i amb destinació provisional.

38

ASPEPC-SPS: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel.: 933 170 237

Concurs de trasllat i adjudicacions provisionals
Requisit lingüístic: cal acreditar el requisit exigit
del coneixement de la llengua catalana equivalent
o superior al nivell de suficiència (C), llevat que
s'hagi superat algun dels procediments selectius
convocats pel Departament d'Ensenyament a
partir de l'any 1991 o que s'hagi superat la prova
de català dels concursos-oposició d'accés al cos
de mestres.
Data de compliment dels requisits de
participació: totes les condicions i els mèrits han
d'estar complerts o reconeguts en la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

1. Any de l'oposició.
2. Ordre en què apareguin a la resolució.

Vacants
Abans de la resolució provisional es faran
públiques les vacants provisionals en el DOGC i,
abans de la resolució definitiva, les vacants
definitives que serien el resultat total de quatre
conceptes:
1. Les vacants inicials publicades que publiquin el
Departament provisionalment.

Per a concursar a d'altres administracions
educatives, cal complir la permanència mínima
que estableix l'article 2.1 del Reial Decret
1364/2010, de 29 d'octubre.

2. Les produïdes fins al 31 de desembre de l'any
de convocatòria del concurs.

Desistiment de participació al concurs

4. Resultes (les vacants que deixa lliures el
professorat que obté trasllat).

Els concursants voluntaris poden desistir de la
participació. El desistiment o renúncia només és
possible en els cinc dies hàbils posteriors a la
publicació de la resolució provisional
d'adjudicacions. Un cop resolt el concurs i
publicada la resolució definitiva de les
adjudicacions ja no és possible.
Els qui concursen obligats no poden renunciar a
la destinació provisional.

Fases del concurs
1. Dret preferent a centre, localitat o zona.
2. Concurs de trasllats.

Ara bé, les vacants i resultes s'oferiran depenent
de “la planificació educativa prevista pel
Departament d'Ensenyament”, la qual cosa vol
dir que no té l'obligació de treure-les totes.
ASPEPC·SPS va presentar en el seu moment un
recurs contra aquesta pràctica i el va perdre.
(recurs 619/2011 contra la decisió de no oferir
determinades vacants). El tribunal el va
desestimar amb el següent argument: la decisió
de no oferir determinades vacants “se inserta en
el margen de discrecionalidad de que dispone la
Administración en el ejercicio de sus facultades
de auto-organización”.

Dret de concurrència

Criteris de prioritat
Desempat dins de cada fase
1. Major puntuació total.
2 Puntuació més alta obtinguda en cada apartat
del barem, per ordre.
3. Puntuació més alta obtinguda en cada
subapartat, per ordre.
4. Any de convocatòria del procés selectiu
d'ingrés al cos.
5. Major puntuació obtinguda en l'ingrés.
Aspirants amb fase de pràctiques ajornada o no
superada:
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3. Les produïdes com a conseqüència de les
jubilacions constatades en la data de la resolució
del concurs.

Opció del concurs per als qui participen
voluntàriament: consisteix en el fet que la
participació es condiciona a l'obtenció de
destinació en un o diferents centres d'una
província per part de, com a màxim, quatre
professors amb destinació definitiva que només
participin per la fase del concurs de trasllats.
Cada participant haurà de presentar una
sol·licitud incloent-hi centres i/o municipis de la
mateixa província per a cada grup de
concurrents. Si algun d'ells no obté destinació es
consideraran desestimades totes les sol·licituds
del grup. És a dir, participen amb la puntuació
menor de tots ells. Si no obtenen tots destinació,
no n'obté cap.
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Concurs de trasllat i adjudicacions provisionals

Al·legació i autobaremació de mèrits
No cal acreditar les condicions exigides i els
mèrits al·legats que constin en el registre
informàtic de personal, que es podran consultar
mitjançant l'aplicació ATRI. La resta de mèrits
hauran de ser al·legats en l'apartat corresponent
durant el termini de presentació de sol·licituds i
de la manera indicada en la convocatòria.
L'Administració podrà requerir els participants
en qualsevol moment per tal que justifiquin els
mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o
reclamacions.
Els professors en pràctiques no han d'aportar cap
document de presentació i al·legació de mèrits.

Mèrits
Cal consultar els possibles canvis que hi hagi en
cada convocatòria, En la darrera (curs
2012-2013) els aspectes destacats eren:
- només es valoraren els mèrits obtinguts fins la
data límit de presentació de sol·licituds;
- només comptaven els mèrits per antiguitat i
càrrecs de coordinació, càrrecs directius i tutoria
assolits com a funcionaris de carrera;
- es va puntuar la situació de provisionalitat;
- es va valorar com a mèrit haver format part dels
tribunals d'oposicions (només a partir de
l’entrada en vigor del Reial Decret 276/2007, de
23 de febrer (BOE de 2.3.2007), la tutoria de les
pràctiques del màster i la de pràctiques dels
alumnes universitaris (màster) i per a obtenció de
grau;
- només es valoraren les tutories a partir de la
LOE (maig de 2007).

Presentació de documentació
Només s'ha de presentar la impressió de la
instància als registres corresponents si es fa
alguna al·legació que comporti la presentació de
documentació complementària.
Els documents de presentació i d'al·legació de
mèrits es podran presentar (dins del termini de
petició de participació):
- al registre del Departament d'Ensenyament;
- als SSTT;
- al CEB (Barcelona);
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- als registres de qualsevol òrgan administratiu
de l’Administració General de l’Estat i de
qualsevol Administració de les CCAA;
- al d’alguna de les entitats de l’Administració
local (si s’ha subscrit el conveni oportú);
- a les oficines de correus, en la forma que
s’estableixi per reglament;
- a les representacions diplomàtiques o les
oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Errors en els codis de les peticions o en
les dades
Qualsevol error en un codi sol·licitat determinarà
que s'anul·li la petició si no es correspon a cap de
les localitats o centres existents, o bé que
s'obtingui destinació en un centre no desitjat.
Les dades errònies no podran servir per a
possibles reclamacions.

Adjudicacions provisionals
Participació obligatòria
El professorat funcionari que no té destinació
definitiva ni destinació provisional i està obligat a
participar obligatòriament en el procediment
d'adjudicacions provisionals:
- Professorat afectat per la pèrdua de destinació
definitiva com a conseqüència de la supressió del
seu lloc de treball.
- Professorat que ha perdut la seva destinació
definitiva per adscripció temporal a l’estranger.
- Professorat que ha perdut la seva destinació
definitiva per adscripció definitiva a llocs de
treball de l’Administració no reservats
exclusivament a personal docent.
- Professorat amb destinació definitiva o
provisional amb dret a acollir-se a l’adaptació del
seu lloc de treball amb canvi de centre de
destinació i/o un canvi d’especialitat de lloc dins
el mateix centre de destinació (art. 25 de la Llei
31/1995 de prevenció de riscos laborals).
- Professorat excedent que sol·licita (i reuneix els
requisits) el reingrés al servei actiu.
- Professorat amb destinació provisional no inclòs
en els anteriors col·lectius.
- Funcionaris en pràctiques.
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Concurs de trasllat i adjudicacions provisionals
El caràcter obligatori de la participació comporta
l’adscripció d’ofici en el supòsit que el/la docent
no presenti sol·licitud individual de destinació.

d’educació especial o en un lloc itinerant d’una
zona escolar rural.

Fases en les adjudicacions

No són supòsits excloents, es pot al·legar més
d'un i s'adjudiquen en l'ordre indicat.

1. Propostes de les direccions dels centres que
recauen sobre professorat funcionari de carrera o
en pràctiques amb el següent ordre de prioritat:
- Proposta per exercir càrrecs directius.
- Proposta per ocupar llocs específics
estructurals.
- Proposta per ocupar llocs específics temporals.
2. Fase preferent del professorat afectat per la
pèrdua de la destinació definitiva, per tal de
continuar al centre de destinació del curs
anterior o de ser destinat al centre on va perdre
la destinació definitiva.
3. Fase de propostes de continuïtat de les
direccions dels centres que recauen sobre
professorat funcionari o en pràctiques, per tal de
romandre al mateix centre de destinació del curs
anterior
4. Fase d’adjudicació de destinacions del
professorat acollit a l’article 25 de la Llei
31/1995
5. Fase d’elecció i, si escau, ofici, del professorat
funcionari de carrera o en pràctiques.

Participació voluntària: comissió de
serveis
La comissió de serveis és una destinació
provisional que es concedeix a un professor/a que
té una destinació definitiva en un centre.
Continua tenint la seva destinació definitiva al
seu centre i té una destinació provisional pel
temps que dura la comissió de serveis en un altre
centre.
Els funcionaris de carrera amb destinació
provisional o funcionaris en pràctiques no poden
demanar una comissió de serveis.
Es pot demanar comissió de serveis per tres
motius:
a) Finalitzar el mandat de director/a d’un centre
docent públic.
b) Haver exercit la docència directa durant els
darrers quatre cursos escolars en un centre
d’atenció educativa preferent, centre específic
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c) Acreditar circumstàncies de caràcter personal
o professional greus degudament justificades.

Per demanar pel darrer supòsit cal “acreditar
circumstàncies de caràcter personal o
professional, presentant la documentació que
escaigui acompanyant la sol·licitud“.

- Documentació:
El professorat que sol·liciti comissió de serveis
pel supòsit c haurà de presentar, dins el mateix
període de presentació d’instàncies, la
documentació justificativa que consideri adient
en relació amb els motius de la seva petició.

- Participació i concessió:
La participació depèn de l'estimació que faci la
direcció dels SSTT/CEB de la sol·licitud d’acord
amb les circumstàncies que s'hagin exposat i
justificat. En l’estudi d’aquestes sol·licituds, es
podrà tenir en compte, a més de les
circumstàncies justificades, si el/la professor/a va
obtenir l’actual destinació definitiva d’ofici, o si
ha participat i obtingut nova destinació definitiva
en la darrera convocatòria de concurs de
trasllats.

Atenció: canvi normatiu que afectarà les
comissions de serveis
La LEC, Capítol V, art. 123. punt 3) C diu:
“L'adscripció en comissió de serveis voluntària a
un centre educatiu diferent de l'obtingut per
concurs o a un lloc de treball de la Inspecció
d'Educació o de l'Administració comporta la
reserva del lloc de treball d'origen durant els dos
primers anys. Un cop finit aquest període, es
convoca la provisió del lloc, i l'eventual
cessament en la destinació adjudicada en
comissió de serveis comporta l'adscripció del
funcionari o funcionària docent a un lloc de
treball vacant de la zona educativa on tenia la
darrera destinació definitiva obtinguda per
concurs de mèrits, sense que li calgui participar
en un nou procediment de provisió.”
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Concurs de trasllat i adjudicacions provisionals
Segons el calendari de desplegament de la llei, el
Departament havia de “regular els sistemes de
provisió de llocs de treball docent dels centres
educatius públics” abans del 31 de desembre del
2012. El Departament està elaborant un Decret
de plantilles. Probablement, quan s'aprovi el
decret i es completi la creació de les zones
educatives, entrarà en vigor la mesura. Ara bé,
de moment no es pot saber si afectarà i com a qui
tingui ja concedida una comissió de serveis. Hom
suposa que s'haurà d'establir una data a partir de
la qual s'aplicaria aquesta mesura a les noves
comissions concedides i que no s'aplicaria a les
concedides amb anterioritat a aquesta data.

Si es desitja romandre al mateix centre
el proper curs:
- Professorat en comissió de serveis: Si només es
vol demanar CONFIRMACIÓ en la destinació
provisional actual, no cal fer la sol·licitud, el
director/a ha de fer la petició dins de les
propostes de direcció.
En el cas que es vulgui demanar altres centres,
cal presentar la sol·licitud participant també en la
fase d'elecció.
- Professorat en destinació provisional: cal
participar per la fase de confirmació al centre (i
comunicar al director/a que s'ha demanat per la
fase de confirmació). També cal participar
obligatòriament per la fase d'elecció.
També es podria seguir al mateix centre si el
director/a fa la proposta, però només per
determinades places “singulars”.
- Propostes de les direccions: el director/a pot
proposar a qualsevol professor/a que sigui
funcionari de carrera que hagi tingut destinació
al centre durant el darrer curs per llocs de treball
de tipus singular. El professorat que hagi tingut
destinació durant el curs pot demanar destinació
per la fase de confirmació. Ha de fer la petició
individual i comunicar al director/a del centre que
participa per aquesta fase.

quedar-se amb la mateixa especialitat o
confirmar-se en un altra especialitat que es tingui
reconeguda. Cal fer la petició individual.

Algunes recomanacions
- Quan es demana una població, es demanen tots
els centres “ordinaris” de la població. Els centres
d'atenció educativa preferent (CAEP), els PROA
(C), els d'adults, etc. s'han de demanar de forma
explícita.
- Quan s'ha demanat una població l'adjudicació
procedeix per tots els centres per ordre alfabètic.
- Si en una població només hi ha un centre, és
indiferent demanar centre o població.
- Si se sol·licita una comarca, se'n demanen totes
les localitats (primer la capital de comarca i
després totes les poblacions per ordre alfabètic).
- Si en una població hi ha tres centres “ordinaris”
i no teniu preferència per cap en particular, es
pot demanar la població i es procedirà per ordre
alfabètic.
- No convé fer primer les peticions dels centres
on se suposa que hi ha vacants. Cal fer les
peticions en funció del que interessa: el criteri
d'elecció s'ha de basar en les preferències, els
centres i localitats on es vol tenir la destinació.
La “informació” sobre les vacants mai és
definitiva. Per exemple, no es demana un centre
que seria interessant perquè no té vacants i se'n
genera una perquè algú marxa: no us podrà ser
adjudicada.
- Si es prefereix una població a una altra cal
demanar-la abans.
- EN QUALSEVOL CAS CAL RECORDAR QUE les
adjudicacions es fan en l'ordre en el qual es fan
les peticions.

Les direccions dels centres han de fer les seves
propostes en el termini estipulat, un cop acabat
el termini de presentació de peticions dels
funcionaris.
Si la persona que va a proposta és funcionari amb
destinació definitiva i només participa en aquesta
fase no cal que faci petició individual.
- Confirmació: es pot demanar confirmació per
qualsevol lloc de treball, confirmació per
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Modalitats de jubilació

Modalitats de jubilació
Voluntària ordinària
Requisits:
• Tenir entre 60 i 64 anys.
• Tenir 30 anys de serveis efectius a l'Estat com a
mínim. En cas que per arribar a aquest mínim de
30 anys s'haguessin de computar temps de
serveis prestats de manera no simultània a
d'altres règims, caldria haver cotitzat els 5
darrers sota el règim de classes passives.
Càlcul de la pensió:
En % segons el temps cotitzat si només hi ha un
grup de cotització i, si hi ha diferents grups,
s’aplica la fórmula polinòmica.
Observacions:
• Ha de sol·licitar-se com a mínim amb tres
mesos d’antelació a l’edat escollida per jubilar-se.

Forçosa per edat
Requisits:
• Tenir 65 anys.
• Tenir acreditat el període mínim de carència de
cotització (15 anys).
Càlcul de la pensió:
Igual que la voluntària ordinària.
Observacions:
S'inicia d'ofici en arribar a l'edat reglamentària.
Es dóna un subsidi de MUFACE ( paga única de la
meitat de l'import íntegre d'una mensualitat
ordinària de les retribucions bàsiques que
correspondrien al moment de la jubilació).
Cal sol·licitar-lo en una oficina de MUFACE.
Normativa:
Estatut bàsic de l'empleat públic, Llei 7/2007,
Llei de classes passives de l'estat, Reial decret
670/1987

Pròrroga fins als 70 anys
Malgrat la llei 7/2007 i d'altres contemplen la
possibilitat de demanar pròrroga fins a final de
curs de l'any en què es compleixen els 70,
actualment no se'n concedeix cap. Al contrari, el
curs passat fins i tot es va “obligar” a jubilar-se
forçosament tot el professorat a qui els hi havien
concedit amb anterioritat l'esmentada pròrroga.
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Jubilacions per incapacitat
permanent
Es considera incapacitat permanent la situació
del funcionari/a que, després d'haver estat
sotmès al tractament prescrit i d'haver estat
donat d'alta mèdicament, presenta reduccions
anatòmiques o funcionals greus que disminueixin
o anul·lin la seva capacitat per al servei. Cal
derivar de la incapacitat temporal.
Càlcul de la pensió:
• Es considera com a serveis prestats el temps
que falta fins els 65 anys.
• Es calcula com la jubilació forçosa.
• Possibilitat de reingrés amb informe favorable
de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions
Mediques ).
Normativa:
Art. 39.2 Llei de Funcionaris Civils de l’Estat.
Art. 28.2.c Llei de classes passives.
Llei articulada de funcionaris civils de l’Estat
(BOE 15-2-64).
RDL 670/87, art. 18 a 33 i altres.
Llei 2/95 art. 25 al 40.
Instruccions del M. d’Hisenda de 22-10-96.
Ordre del 22-11-96.
Art. 23,24,25 i26 del RDL 4/2000.
D.T.1ª,1 i 2 a efectes de l’art. 31 del TRLCPE.
Art. 47,48,49 i 50 del TRLCP.

Modalitats de jubilació per incapacitat
permanent:
Total:
Incapacitat permanent total per a la funció
habitual és la que inhabilita el funcionari-a
per a la seva professió u ofici.
Requisits:
• Quan el dictamen de l’ICAM (Institut
Català d’Avaluacions Mediques) manifesta
que està impossibilitat per a desenvolupar
les seves funcions a l’Administració Pública.
• Per dictamen dels SSTT.
Observacions:
• Es pot iniciar el procés d’ofici o a petició
de l'interessat.
• La pensió per una IPS total té retenció
d’IRPF.
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Modalitats de jubilació

Absoluta:
És la que inhabilita per complet el funcionari/a
per a qualsevol professió u ofici.
Requisits:
• Quan l’ICAM manifesta que una persona està
impossibilitada per a desenvolupar qualsevol
altra professió o ofici.
• Per dictamen dels SSTT.
Observacions:
La pensió per una IPS absoluta no té retenció
d’IRPF i per tant la pensió bruta és igual a la
neta.

Gran invalidesa:
És la situació de la persona afectada d'incapacitat
permanent absoluta que, com a conseqüència de
pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita
l’assistència d'una altra persona per a realitzar
els actes més elementals de la vida, com
vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.
Als efectes anteriors, s'entén per funció habitual
del funcionari-a la que desenvolupava en el
moment de patir l'accident comú, o en acte de
servei, o com a conseqüència de l’accident, o
l’activitat que feia, en cas de malaltia, durant el
temps anterior a la incapacitat.
Requisits:
Quan, a més de ser absoluta, el dictamen diu que
necessita una altra persona per a fer els actes
més essencials de la vida.
Observacions:
• El reconeixement de la gran invalidesa
s’efectua mitjançant una sol•licitud a MUFACE
amb posterioritat al reconeixement de l’absoluta.
• Les retribucions seran les que corresponen per
jubilació més una quantitat mensual equivalent al
50 % de la pensió de la jubilació.

Pensió màxima de jubilació per a
l'any 2013
Correspon aproximadament a la d'un professor/a
amb 32 anys de servei.
PENSIÓ MÀXIMA ANUAL: 35.673,68€ bruts
PENSIÓ MÀXIMA MENSUAL (14 PAGUES):
2.548,12€ bruts
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Canvis del lloc de treball per motius de salut

Canvis del lloc de treball
per motius de salut
(Article 25)
Amb la derogació de la DAP, actualment només
existeix la possibilitat d'adaptació del lloc de
treball per l’article 25 de la Llei de prevenció de
riscos laborals, sempre i quan el professor/a
pateixi alguna malaltia directament produïda o
derivada del treball, o pugui estar sotmès a
factors de risc per la seva salut. Aquest tipus
d'adaptació no té limitació de temps i només està
lligada a les condicions de salut del treballador/a.

Procediment general de
sol·licitud de canvi de lloc de
treball per motius de salut
- La persona interessada ha d'adreçar una
instància als Serveis Territorials corresponents o
al Consorci de Barcelona per sol·licitar una
adaptació o canvi de lloc de treball per motius de
salut.
- El Servei de Prevenció de Riscos Laborals citarà
la persona interessada, que haurà d’aportar la
màxima documentació mèdica relacionada amb la
seva afectació i , de manera confidencial,
l’especialista de medicina del treball farà un
informe amb la valoració de l’estat de salut del
professor/a, incloent-hi una proposta de
planificació de l'activitat preventiva.

1.

Fase de propostes de les direccions dels
centres que recauen sobre professorat
funcionari de carrera o en pràctiques.

2.

Fase preferent del professorat afectat per
la pèrdua de la destinació definitiva, per
tal de continuar al

3.

centre de destinació del curs anterior i/o
de ser destinat al centre on va perdre la
destinació definitiva.

4.

Fase de propostes de continuïtat de les
direccions dels centres que recauen sobre
professorat funcionari o en pràctiques,
per tal de romandre al mateix centre de
destinació del curs anterior.

5.

Fase d’adjudicació de destinacions del
professorat funcionari acollit a
l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laboral
(BOE núm. 269, de 10.11.1995) per a
l’adequació de la destinació o
l’especialitat.

6.

Fase d’elecció i, si escau, ofici, del
professorat funcionari de carrera o en
pràctiques.

7.

Fase de propostes de les direccions dels
centres que recauen sobre el professorat
interí, que inclouen les subfases que
s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat
en l’adjudicació.

8.

Fase de confirmació del professorat
interí.

- El resultat de l'esmentat informe i la
corresponent proposta de les mesures
correctores es comunicarà al professor interessat
en un termini màxim de dos mesos. L'interessat/a
podrà fer les al·legacions que consideri oportunes
i, fins i tot, aportar nova documentació, en el
termini de 10 dies.
La direcció dels Serveis Territorials comunicarà
tant al director/a de l’institut corresponent com a
l’interessat/a la resolució de l'expedient
d'adaptació del lloc de treball.
No hi ha cap termini específic per a demanar
aquesta adaptació de lloc de treball.
Segons la resolució d’adjudicacions
provisionals per al curs 2013-14, els llocs de
treball s'adjudicaran als col·lectius docents
d'acord amb el següent ordre de preferència:
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Llei de prevenció de riscos laborals

Llei de prevenció de riscos
laborals
El 11 de febrer de 1996 va entrar en vigor la Llei
31/1995 de 8 de novembre de PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS, amb la finalitat d’aconseguir
una visió unitària sobre la prevenció, seguretat i
salut en el treball, adequant la nostra legislació a
la comunitària i conscienciant, tant les empreses
com els propis treballadors, sobre la cultura de la
prevenció.
L'incompliment d’aquesta Llei de PRL per part
del Dpt. d'Ensenyament seria molt greu i
denunciable, per la qual cosa seria convenient
que cada cop més anéssim fent aflorar sense pors
situacions irregulars concretes.
És per aquest motiu que el sindicat ASPEPC ha
fet un resum dels principals factors de risc que
poden repercutir en l’estat de salut físic i/o
psíquic, així com en una davallada del rendiment
al treball que, si es pateixen, són perfectament
susceptibles de ser denunciats.
Totes les vostres aportacions i suggeriments al
respecte, conjuntament amb aquests factors de
risc abans esmentats, seran portats pels Delegats
de Prevenció d’ASPEPC al Comitè de Seguretat i
Salut (les competències del qual venen exposades
al capítol V, article 39 de la llei 31/1995 i
reglament de prevenció de riscos laborals), i
denunciats a la Inspecció de Treball si s’escau.

Alguns problemes d’origen
psicosocial:
- Percepció del risc físic que comporta donar
classes a gent inadaptada o amb actitud negativa
en front l’educació.
- Percepció d’estar infravalorats, d’estar fent
tasques que no ens corresponen per la nostra
preparació o titulació (diferent rol laboral).
-Percepció del risc que comporta l’enfrontament
de la comunitat educativa amb la societat actual,
permissiva i en defensa total de l’alumnat.
- Percepció de estar perdent autoritat i autonomia
i, per tant, capacitat de prendre decisions a l’hora
d’organitzar el nostre treball.
- Percepció de no prendre part a l’hora de establir
qualsevol reforma educativa.
- Actitud d’angoixa i preocupació produïda per

46

tots els continus canvis que comporten les
reformes educatives i les noves lleis d’educació.
- Falta de motivació deguda a les contínues
pressions, augment d’hores de treball, de dies
lectius, canvis de lloc de treball o destinació, i
sobretot per la poca sensibilitat de
l’Administració en front dels problemes del
professorat.
- Manca d’incentius per part de l’Administració i
frustració en les expectatives salarials.
- Insatisfacció per no aconseguir els objectius que
cadascú ens havíem proposat.
- Moobing (assetjament laboral) , bullying
( maltractament físic i/o psicològic per part dels
mateixos companys) i burn out ( esgotament,
saturació, depressió i acabar “cremat” pel
sistema).

Alguns problemes de seguretat:
- Falta de prevenció o agents extintors contra
casos d’incendi.
- Falta d’informació sobre la seguretat i riscos en
el treball.
- Falta d’equips d’emergència.
- Riscos en les instal·lacions elèctriques.
- Falta de sortides d’emergència.
- Escales amb baranes defectuoses.
- Sostres amb esquerdes, etc.
- Proximitat a zones amb perill d’emissions de
radiacions.
- Falta de ventilació, equips de protecció,
seguretat i informació als laboratoris.

Alguns problemes ergonòmics:
- Disposar de poc espai o superfície lliure (2m2
com a mínim).
- Poca possibilitat de desplaçament per la classe.
- Condicions ambientals poc satisfactòries ( soroll
d'alumnes, calor, fred, neteja, etc.).
- Passadissos i portes massa estrets.
. Poc confort ambiental.
- Problemes posturals com a conseqüència de la
posició dreta o asseguda amb cadires i taules que
no compleixen la normativa.
- Treball amb pantalles.

Per qualsevol dubte, informació o
suggeriment us podeu posar en contacte
amb els nostres delegats de salut laboral.
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Accidents de treball
Professorat adscrit a la Seguretat
Social
Passos a seguir:
1. La direcció del centre ha de complimentar un
volant d’assistència mèdica i lliurar-lo a
l’accidentat per anar a la mútua ASEPEYO o
centre concertat més proper. Si l'accident és
urgent es pot anar a un centre assistencial però,
posteriorment , amb el volant, anar a la mútua.
2. El director ha de complimentar el full de
notificació d'accident o incident laboral que
consta a les instruccions d'inici de curs i l'ha de
trametre als Serveis Territorials corresponents,
tant si comporta o no baixa laboral, guardant
còpia de la tramesa a l'arxiu del centre de treball.
3. Els serveis mèdics de la mútua estan facultats
per a donar els volants de la baixa, la qual s'ha de
trametre als Serveis Territorials corresponents al
més aviat possible.
4. Cal guardar totes les factures de les despeses i
documents que generi l’accident per poder
reclamar, ja que és la mútua concertada pels
accidents de treball (ASEPEYO) la que ho ha de
cobrir tot.
5. Els documents que s’han de presentar a la
Seguretat Social són:
- El volant d’assistència mèdica que tenen tots els
centres de treball.
- Impresos oficials de notificació d’accident
laboral que ompliran els Serveis Territorials per a
enviar-los a la mútua en un termini de 5 dies des
de l’accident, sempre i quan hi hagi baixa mèdica.
- Si no hi ha baixa mèdica, enviament a la mútua
d’una relació dels fets.
- Imprès de baixa mèdica que omplirà la mútua
per a l’accidentat.
Finalitzada la baixa, la mútua lliurarà l’imprès
d’alta mèdica a l’interessat/da.

Consideracions importants per als interins i
substituts
- Quan una persona estigui en situació de baixa
per malaltia o accident abans de l'inici del curs
escolar, se li assignarà una vacant, si correspon,
d'entre les sol·licitades, atenent el número
d'ordre que té assignat en la borsa de treball.
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Mentre el personal interí nomenat romangui en la
situació esmentada, el lloc de treball serà cobert
per una persona substituta. A partir de la data
d'inici del nomenament, la persona interina
gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el
període legal previst per al permís, la persona
interina s'incorporarà al mateix lloc de treball
que li va ser assignat inicialment, en el cas que
aquest estigui ocupat per una persona substituta.
En el cas que el lloc de treball estigui ocupat per
la persona funcionària titular, se li adjudicarà la
destinació que li correspongui, atenent el número
d'ordre que té assignat en la borsa de treball
docent.
- En el cas de baixa per accident laboral d'una
persona substituta amb nomenament vigent que
no ultrapassi el 30 de juny de 2013, es computarà
com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte
d'obtenció del número d'ordre de la borsa, el
temps que duri la baixa per accident laboral, amb
independència de la data de finalització del
nomenament, però sense que en cap cas es
puguin computar serveis en una data posterior al
30 de juny de 2013.
Aquesta situació també es prendrà en
consideració en el cas d'una persona candidata a
substitucions sense nomenament a la qual
s'ofereixi un nomenament mentre estigui de baixa
per accident laboral, de manera que es
computaran com a serveis prestats,
exclusivament a efecte d'obtenció de número
d'ordre en la borsa, el temps que resta des del
moment de l'oferiment fins a la finalització del
període corresponent a la baixa per accident
laboral però sense que en cap cas es puguin
computar serveis en una data posterior al 30 de
juny de 2013.

Professors funcionaris de
MUFACE
1. El director ha de complimentar el full de
notificació d'accident o incident laboral i l'ha
d'enviar a MUFACE, que és qui dictamina si té
consideració d'accident laboral o de malaltia
professional. A tal efecte s'obre un expedient
d'esbrinament de causes.
2. El metge que haurà prestat els seus serveis a
l'accidentat ha de fer constar, en el paper de
baixa, que ha estat un accident laboral.
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Accidents de treball
Quan als Serveis Territorials es rep una
notificació d'accident laboral o malaltia
professional, es procedeix a fer una anàlisi
tècnica i preventiva des del Departament de
Prevenció.
Més informació a: http://www10.gencat.cat
Els accidents “in itinere” són considerats
accidents de treball sempre i quan es donin les
següents circumstàncies:
•el desplaçament ha d'estar
motivat única i exclusivament pel
treball.
•l'accident ha de tenir lloc en un
temps proper a l'entrada o sortida
del lloc de treball.
•l'accident ha de tenir lloc en el
camí d'anada o tornada del lloc de
treball.
•el mitjà de transport utilitzat ha
de ser l'habitual, i no ha de
comportar cap mena de perill.
•
Legislació: Artícle 115.2. a, del Texto
Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social RD 1/1994 de 20 de
junio.
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Drets i deures en cas de vaga

Drets i deures en cas de
vaga

mateix per normativa.

Sobre l'ocupació, permanència al
centre, coaccions i altres
Tenim el dret de vaga reconegut però no encara
la reglamentació per a desenvolupar-lo, així que
s'ha d'aplicar per analogia el Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de març, sobre Relaciones de
Trabajo, les diferents sentències del Tribunal
Constitucional, les del Tribunal Suprem, la
doctrina i també la normativa específica per a un
col·lectiu concret, si escau. En el cas dels
docents, aquest esment específic i breu el trobem
a les instruccions d'inici de curs.

Definició de la relació entre
treballador i Administració el dia
de vaga
Queda suspesa la feina i la remuneració.
a) Queda suspès el dret de direcció
Aquest és el primer corol·lari d'aquesta suspensió
recíproca atès que NO es pot dirigir aquell treball
que no es fa. Per tant, el director del centre NO
és el nostre director en el sentit com l'entenem
en el dia a dia. El seu poder en relació amb
nosaltres queda sense contingut.
b) El docent és un professor que aquell dia no
treballa i no cobra, però continua essent un
docent.
Si aneu al centre i feu vaga, NO heu de fer res
que vulneri el vostre dret irrenunciable a la vaga
però heu de saber que continueu sotmesos al
Reglament del Règim Interior del centre, i a la
potestat sancionadora de l'Administració si
practiqueu conductes que puguin ser motiu
d'expedient disciplinari.

Sobre els serveis mínims
La jurisprudència sobre el tema ha descartat el
fet d'impartir classe com a part integrant dels
serveis mínims.
Un cop definit el concepte i la manera de garantir
els serveis mínims per part de Treball, és evident
que el director NO ens pot ordenar cap tipus de
feina al·legant que vol complir els serveis mínims.
En l'improbable supòsit que ho fes se li ha de fer
entendre que els serveis mínims els garanteix ell
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Tenim prohibit ocupar el centre. Aquesta
limitació s'ha d'entendre amb la seva
interpretació més restrictiva.
Discernir quan l'ocupació és il·legal no és difícil.
Ho serà sempre que ataquem la llibertat dels
altres companys que hi treballen.
Ara bé, podem romandre al centre, podem fer
campanyes informatives (abans i durant la vaga) i
podem celebrar reunions (abans i durant la vaga),
però no podem entrar a la classe d'un company a
convèncer-lo que faci vaga.

Consultes vinculants, claustres i
dret individual de vaga
El dret de vaga és un dret del col·lectiu dels
treballadors però d'exercici i adhesió individual i
irrenunciable. Això vol dir, que cap votació en el
si d'un claustre o d'una reunió ens pot vincular, ni
en el sentit de fer la vaga o de no fer-la.

El descompte de retribucions
El contracte queda en suspens, no s'extingeix i es
perd el dret de percepció del salari actual, el del
dia de vaga i una part de l'anomenat salari diferit.

Podem anar al centre i
simultàniament exercir el dret de
vaga? I quines tasques podem fer
o no fer?
Hem explicat que, tot i fer vaga, podem anar al
centre i fer qualsevol d'aquestes activitats:
prendre cafè, xerrar amb els companys, llegir el
diari, però també, encara que no ens ho sembli,
podem corregir exàmens, escriure a l'ordinador i
no per això estem renunciant al nostre dret a fer
vaga perquè s'entén per lògica que la feina a què
renunciem amb una vaga és la típica d'un docent
i aquesta és fer classe o guàrdia.
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Drets i deures en cas de vaga

Control d'assistència de la vaga.
Estem obligats a signar algun
document? Amb quant de temps
cal avisar?
Aquesta és sens dubte la pregunta més freqüent
entre alguns companys i potser la més difícil de
contestar. Partim d'aquestes tres fets no gens
controvertits:
L'Administració, mitjançant l'actuació del director
del centre, ha de provar si el professor va seguir
o no la vaga i té tot el dret a establir fórmules de
control. La forma d'aquestes no està regulada en
cap normativa, ni tampoc es diu enlloc que s'hagi
de manifestar l'adhesió a la vaga amb
anterioritat, ni en quins terminis.
Signar prèviament un paper dient que farem vaga
és en definitiva la forma d'exterioritzar en dret
una manifestació de voluntat i, per tant, no és cap
coacció. Dit això, sembla lícit concloure amb
cautela que tampoc cal avisar abans, ni
evidentment tampoc als alumnes, i que el desig
d'adherir-nos a la vaga el podem fer néixer el
mateix dia de la vaga al matí quan ens llevem.

és el cas més debatut. Cal deixar clar que tot el
que s’ha explicat sobre la substitució de feines ho
és només des de la perspectiva del treballador
que defensa el ple exercici del seu dret a la vaga,
però no s'ha de concloure que els professors de
guàrdia puguin desobeir frontalment les ordres
del director si aquest els demana cobrir
l'absència. Un professor de guàrdia està
precisament per a aquesta funció. Una altra
qüestió és si està vulnerant el dret de vaga del
company o no. No es pot dir més que el següent:
si el professor no vol substituir el professor de
vaga té arguments per a negar-s'hi i, arribat el
cas, defensar-se davant un expedient, però també
queda clar que l'ordre del director es troba dins
la seva esfera d'actuació.
Un suggeriment raonable, si fem vaga, seria
advertir el director i els companys que tinguin
guàrdia aquell dia que sota cap concepte ens
cobreixin l'absència, atès que, en cas de fer-ho,
estarien vulnerant el nostre dret fonamental a la
vaga i aquesta conducta seria sancionable en cas
de cercar l'empara judicial.

Per qualsevol dubte i/o

Casuística concreta: les malalties

aclariment

Sobre el dret laboral de la vaga, i seguint els
jutges, si durant el dia de la vaga ens posem
malalts, ens considerem en vaga, no de baixa. En
acabar la vaga, si continuem amb la malaltia,
serem considerats malalts a partir d'aquell dia.

contacteu amb els nostres
delegats

La substitució de feines.
Professors de guàrdia. Conflicte
amb una ordre del director
Una pregunta reiterada és si els companys que
treballen un dia de vaga poden assumir les
classes dels companys que la fan, voluntàriament
o per indicació del director. És el cas del company
de departament que ens fa la classe en una hora
de permanència o quan miren de juntar dos grups
en un aula.
La resposta és que en aquest intent de minimitzar
els efectes de la vaga, aquests professors (no
inclou el cas de professor de guàrdia) estarien
vulnerant el dret fonamental a la vaga. És a dir, la
recomanació és que els alumnes haurien d'anar al
pati.
El cas particular del professor de guàrdia: aquest
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NOU SERVEI PER A L'AFILIACIÓ D'ASPEPC·SPS
AFILIA'T A ASPEPC·SPS
I GAUDIRÀS D'UNA ASSEGURANÇA QUE ET
COBRIRÀ FINS A 30 DIES DE BAIXA PER ANY
ASPEPC·SPS ha subscrit amb la companyia DKV, una pòlissa d'assegurança que
contempla una indemnització per a tots els seus afiliats en cas de baixa per
malaltia -incapacitat temporal. Els afiliats a ASPEPC·SPS hi estan automàticament
inclosos sense que això comporti cap cost afegit, sinó que simplement amb la
quota d'afiliació ja en són beneficiaris. Aquesta assegurança entrarà en vigor a
partir de l'1 d'octubre de 2013.
Amb aquesta pòlissa que hem subscrit, es pretén pal·liar, si més no parcialment, el
perjudici econòmic que representa la detracció salarial que se'ns aplica en cas de
malaltia, des del març del 2012. En aquest cas, els afiliats a ASPEPC·SPS
percebran, en concepte d'indemnització, 12€ diaris a partir del quart dia de baixa
fins al vintè i fins a una cobertura màxima de 30 dies l'any.
Aquesta assegurança, insistim, no implica cap cost addicional per a l'afiliat al corrent de
pagament. El dret a percebre la indemnització està subjecte només a les restriccions del
contracte i al requisit que la baixa comporti detracció salarial.

