
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ACORD GOV/47/2022, de 15 de març, pel qual s'estableix un complement específic de reconeixement de la
funció directiva per als directors i directores de Centres Educatius Públics del Departament d'Educació.

L'article 139.1 a) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix que els centres educatius públics,
entre d'altres òrgans de govern, han de disposar del director o directora.

L'article 30.3 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent, estableix que l'avaluació positiva de l'exercici de la direcció en cada
mandat comporta la percepció del complement de reconeixement de la funció directiva. Aquest complement
consisteix en la percepció progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement de lloc de treball o
funció docent que correspongui, un cop finalitzat successivament cada mandat. Aquest complement s'afegeix a
la percepció del complement de lloc de treball o funció docent que correspongui, mentre s'exerceix la direcció,
com un increment proporcional reconegut del complement de direcció que s'està percebent en cadascun dels
mandats de direcció.

Per tant, cal establir un complement retributiu per a l'exercici de la funció directiva dels directors i directores
de Centres Educatius Públics del Departament d'Educació.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, de la consellera de Presidència i del conseller d'Economia i
Hisenda, el Govern

Acorda:

-1 Establir un complement retributiu per a l'exercici de la funció directiva per als directors i directores de
centres educatius públics del Departament d'Educació, a partir de l'1 de gener de 2022. L'import d'aquest
complement consisteix en la percepció progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement específic
establert per la funció de director de centres educatius públics, un cop finalitzat successivament cada mandat
amb avaluació positiva de l'exercici de la direcció, d'acord amb l'article 30.3 del Decret 155/2010, de 2 de
novembre.

-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern
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