
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

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.

Fins a l'any 2018 el sistema de pagament delegat va acceptar l'accés a la jubilació parcial del professorat i
personal tècnic dels centres educatius privats concertats, amb la contractació de professorat rellevista
corresponent, a l'empara de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, d'actualització, adequació i modernització del sistema
de la Seguretat Social, sense que aquestes situacions generessin cap cost addicional ni per a les titularitats
dels centres ni per al Departament d'Educació.

El Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels
treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu, va modificar les condicions tant del contracte de
jubilació parcial com del contracte de relleu, de manera que a partir de l'any 2019 es produeix un cost
addicional en la cotització a la Seguretat Social derivat d'aquests contractes.

El Departament d'Educació, fins ara, no s'ha fet càrrec d'aquest cost addicional, però amb el propòsit de
contribuir a les polítiques en favor de l'accés a la jubilació d'una manera més flexible, gradual i progressiva i de
potenciar el contracte de relleu com a eina de creació i repartiment de l'ocupació, és voluntat del Govern
assumir, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Acord, aquest cost addicional derivat de la jubilació parcial.

D'acord amb això, a proposta del conseller d'Educació, el Govern

Acorda:

-1 El Departament d'Educació assumeix el cost addicional dels contractes de jubilació parcial i de relleu derivat
del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels
treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu, del professorat i personal tècnic dels centres
educatius privats concertats inclosos en el sistema de pagament delegat, amb les condicions i els requisits que
es detallaran a les instruccions corresponents.

-2 Aquest Acord entra en vigor el dia 1 de setembre de 2022.

-3 S'autoritza el Departament d'Educació a emetre les instruccions necessàries per fer efectiu aquest Acord.

-4 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de maig de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern
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