
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1913/2022, de 17 de juny, per la qual es dicten les instruccions sobre la jubilació parcial
del personal dels centres educatius privats concertats inclòs en el sistema de pagament delegat.

L'Acord GOV/112/2022, de 31 de maig, sobre la jubilació parcial del personal dels centres educatius privats
concertats inclòs en el sistema de pagament delegat, amb el propòsit de contribuir a les polítiques en favor
d'una major flexibilitat, gradualitat i progressivitat en l'accés a la jubilació i de potenciació del contracte de
relleu com a eina de creació i repartiment de l'ocupació, acorda assumir el cost addicional derivat de la
jubilació parcial i autoritza el Departament d'Educació a emetre les instruccions corresponents.

Per tot això,

Resolc:

Dictar les instruccions que figuren a l'annex d'aquesta resolució sobre la jubilació parcial del personal dels
centres educatius privats concertats inclòs en el sistema de pagament delegat

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del
conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que
disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Barcelona, 17 de juny de 2022

Ramon Montes Valenzuela

Director general de Centres Concertats i Centres Privats

Annex

1.- Comunicació de les dades relatives a la jubilació parcial

L'accés a la jubilació parcial, que en tot cas s'ha de produir de mutu acord entre la persona treballadora i la
que ostenta la titularitat del centre educatiu, ha de ser comunicat per la titularitat dels centres a través de
l'aplicació de gestió de la nòmina del professorat inclòs en el sistema de pagament delegat, en el període de
preparació de comunicats de la nòmina que es tracti. Així mateix, ha de comunicar l'alta de la persona
contractada com a rellevista.

Aquestes comunicacions han d'anar acompanyades de la documentació que es determini, necessària per a la
seva validació i posterior incorporació a la nòmina delegada.

2.- Condicions i requisits per accedir a la jubilació parcial
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El personal que sol·liciti la jubilació parcial i les persones contractades com a rellevistes han de complir amb
tots els requisits que estableix la normativa vigent de la Seguretat Social.

El personal que vulgui accedir a la jubilació parcial ha d'acreditar un període d'alta en el sistema de pagament
delegat d'un mínim de sis anys, immediatament anteriors al moment de l'inici de la jubilació parcial. En aquest
període també es computa el temps en què aquesta persona hagi estat en situació d'excedència forçosa.

3.- Criteris d'aplicació

El Departament d'Educació accepta en el sistema de pagament delegat les jubilacions parcials del personal amb
reducció de jornada compresa entre un 25 per cent i un 50 per cent, segons els termes establerts al Reial
decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat
Social i el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors.

El Departament d'Educació accepta en el sistema de pagament delegat les jubilacions parcials amb reducció de
jornada del 75 per cent, que impliquen la contractació d'una persona rellevista amb contracte indefinit a
jornada completa, però no incrementa les hores de plantilla del centre, ni es fa càrrec del cost addicional
d'aquesta contractació més enllà de la data de jubilació total. En aquest supòsit la persona rellevista ha de
tenir tota la jornada en el pagament delegat.

A partir del moment en què es produeix la jubilació total, la persona rellevista ha de ser baixa en el sistema de
pagament delegat. Pot romandre-hi, però, amb un altre tipus de vinculació laboral.

Les hores de dedicació setmanal de la persona amb jubilació parcial que constin en el sistema de pagament
delegat han de coincidir amb la jornada contractual, excepte en aquelles situacions de reducció de jornada amb
reserva de lloc establertes legalment, que han de ser degudament justificades.

Les hores de dedicació setmanal de la persona amb contracte de relleu que constin en el sistema de pagament
delegat -que han de ser com a mínim equivalents al nombre d'hores que deixa de realitzar la persona jubilada
parcialment- han de sumar 30 hores conjuntament amb les hores de dedicació de la jubilació parcial, excepte
en aquelles situacions de reducció de jornada amb reserva de lloc establertes legalment, que han de ser
degudament justificades.

El Departament d'Educació no assumeix cap cost addicional de la jubilació parcial derivat de la seva acumulació
o compactació, ni de qualsevol incidència en la tramitació d'aquests contractes. Tampoc finança el cost de la
indemnització per finalització del contracte de relleu.

(22.171.041)
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