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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ACORD GOV/162/2022, de 2 d'agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament
d'Educació.
Per l'Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, signat el 17 de novembre de 2005 i aprovat pel Govern el 22 de desembre de 2005,
es van acordar, entre altres mesures, les condicions específiques de l'horari setmanal per a les persones més
grans de 55 anys que preveia la reducció de dues hores lectives.
Davant la situació d'excepcionalitat econòmica, mitjançant l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord
GOV/60/2012, de 26 de juny, es va establir la modificació del punt 1.3.d) de l'Acord del Govern esmentat al
paràgraf anterior, referent al calendari d'aplicació de la reducció de la jornada lectiva per a les persones més
grans de 55 anys, que implicava que aquesta reducció fos només dels 59 als 64 anys, i que entre els 55 i els
58 anys la reducció de la jornada docent afectés les activitats complementàries de presència al centre.
Posteriorment, l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del
Departament d'Ensenyament, va modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018,
l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions
específiques de l'horari setmanal per al personal docent de 55 a 64 anys.
Mitjançant l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 31 de gener de 2017, pel qual
s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, ratificat
per l'Acord del Govern de 4 de juliol de 2017, es va aprovar la reducció d'una hora lectiva a tot el professorat.
La situació de pròrroga pressupostària per a l'any 2018 va impossibilitar l'aplicació de mesures que generessin
un increment de la despesa del Capítol I de personal docent per al curs 2018-2019 i la reducció de dues hores
lectives per al professorat major de 55 anys tampoc es va poder fer efectiva i es va mantenir la modificació
establerta per l'Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol. Per la mateixa raó, per l'Acord GOV/104/2019, de 16 de
juliol, es va mantenir la mesura per al curs 2019-2020; per l'Acord GOV/102/2020, de 4 d'agost, es va
mantenir per al curs 2020-2021, i per l'Acord GOV/102/2021, de 6 de juliol, es va mantenir per al curs 20212022.
Atès que per a l'any 2022, no és possible aplicar mesures que generin un increment de la despesa del Capítol I
de personal docent més enllà de les pressupostades, cal mantenir la modificació temporal de la mesura
esmentada.
S'ha efectuat el tràmit de l'article 38.10 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, d'informar les organitzacions sindicals en la mesa sectorial
de negociació del personal docent del 5 de juliol de 2022 de les causes de modificació o suspensió de l'Acord
esmentat. En l'esmentada reunió es va acordar l'adaptació del text a la nova situació de la distribució horària
docent.
A proposta del conseller d'Educació, de la consellera de la Presidència i del conseller d'Economia i Hisenda, el
Govern

Acorda:

-1 Mantenir, per al curs 2022-2023, la modificació prevista al punt 2 de l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig,
referida a l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari, de 17 de
novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal per al personal docent de 55 a 64
anys, amb la supressió del darrer incís referit a l'horari fix setmanal, de forma que queda redactat de la forma
següent:
“En el curs 2022-2023, el personal docent que tingui entre 55 i 64 anys ha de fer l'horari setmanal lectiu
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d'atenció directa als alumnes previst amb caràcter general; aquest horari, en aplicació de l'Acord de la Mesa
sectorial de personal docent no universitari, de 31 de gener de 2017, pel qual s'acorden mesures en matèria de
personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, ratificat per l'Acord del Govern de 4 de
juliol de 2017, és el següent:
24 hores setmanals de docència per al personal docent que imparteix educació infantil i primària.
21 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.
19 hores setmanals lectives per al personal docent que imparteix la resta d'ensenyaments de règim general i
especial.
Durant el curs esmentat, aquest personal docent, prèvia sol·licitud i autorització de la direcció del centre, pot
tenir una reducció de dues hores d'activitats complementàries.”

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

Barcelona, 2 d'agost de 2022

Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern

(22.215.031)
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