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Supressió de la reducció de jornada 
lectiva per als majors de 55 anys

Resolució EDU/1943/2010, de 14 de juny, de modificació de la Resolució EDU/52/2010, de 
7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de 
reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal 

funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010/2011

Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari 
docent que tingui entre 55 i 64 anys
Modificació del punt 3 de l'annex de la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, de Condicions 
específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.
El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents 
del departament d'educació, que tingui més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de 
l'ensenyament públic no universitari, pot disposar d'una reducció de dues hores setmanals dins del 
seu horari fix de permanència en el centre i fora de l'horari lectiu amb alumnat, no sotmeses 
necessàriament a horari fix.
El personal funcionari docent que reuneixi els requisits, destinat al CREDA o CREDV també  podrà 
disposar d'aquesta reducció de l'horari no lectiu.
Aquesta disminució de l'horari no es pot assignar a qui tingui hores destinades a les funcions 
directives i de coordinació.
L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta disminució de jornada s'ha d'haver complert amb 
anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.

Procediment per demanar la sol·licitud de disminució de la jornada dins 
l'horari fix no lectiu per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys
Modificació del punt 4 de l'annex de la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, sobre el procediment 
de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal 
funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010/2011.
Les sol·licituds presentades amb anterioritat a la publicació de la Resolució EDU/1943/2010, de 14 de 
juny es consideren presentades d'acord amb aquesta nova regulació i es resoldran segons el que 
estableix el punt 3, a excepció del cas que la persona interessada presenti la renúncia abans del 30 de 
juny de 2010.
Les resolucions dels directors dels serveis territorials o del gerent del consorci d'educació de 
Barcelona emeses d'acord amb la Resolució EDU/52/2010 queden sense efectes.
Les persones interessades en acollir-se a aquesta disminució de la jornada dins l'horari no lectiu que 
no van presentar sol·licitud, han de fer una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de 
què depenguin abans del 30 de juny de 2010.
Abans del 15 de juliol de 2010 s'ha d'emetre la resolució en què s'autoritzi la disminució de l'horari fix 

SECUNDARIA.INFOSECUNDARIA.INFO
Full informatiu ASPEPC·SPSFull informatiu ASPEPC·SPS

núm núm 4545, juny de 2010, juny de 2010

 1
9/

06
/2

01
0 

  1
3:

53
:1

2 



no lectiu de permanència al centre, si escau, des de l'1 de setembre de 2010 fins al 31 d'agost de 
2011.
Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada i al director del centre on estigui 
destinada durant el període de gaudiment d'aquesta disminució.
La disminució de dues hores setmanals en horari fix no lectiu al professorat és incompatible amb 
qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Volem recordar que com que l'horari fix setmanal per als majors de 55 anys que ho 
sol·licitin és de 22 hores, en la majoria de casos, l'única opció serà aplicar la reducció de 
jornada en les hores de guàrdia.
Som conscients del problema que aquesta mesura pot suposar a l'hora de cobrir les 
guàrdies. Tothom sap també que en determinades franges horàries cal que hi hagi prou 
professorat de guàrdia per evitar incidents. Però ha de quedar clar que aquest és un 
problema que ha provocat el Departament i que no el pot fer pagar al professorat, com 
sempre.
En cas que la mesura no s'apliqui segons el que diu la resolució, volem recordar al 
professorat afectat el seu dret a reclamar i impugnar l'horari.


