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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ACORD GOV/11/2021, de 2 de febrer, pel qual es declara l'existència d'interès públic en l'exercici de la
docència, com a professorat especialista, en els ensenyaments del sistema educatiu on està legalment
prevista aquesta figura, per part dels empleats públics al servei de la Generalitat de Catalunya que
desenvolupen activitats en el sector públic relacionades amb els cicles formatius objecte de l'activitat
docent.
L'article 95 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, va establir la contractació com a professorat
especialista de professionals que duguin a terme la seva activitat en l'àmbit laboral per impartir determinats
mòduls de la formació professional.
Al seu torn es va aprovar el Decret 196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de
professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del
Departament d'Educació.
La intervenció del professorat especialista en el sistema educatiu es fonamenta en la permeabilitat entre
l'activitat professional i l'activitat docent, i en la necessitat que es puguin transmetre a l'alumnat els
coneixements i competències actualitzats, específics de la seva activitat professional. L'experiència ha
demostrat l'encert de comptar com a formadors amb professionals en actiu que han adquirit una competència
en el món laboral realitzant una activitat professional relacionada amb l'activitat docent. El professorat
especialista de determinats cicles formatius desenvolupa principalment una activitat professional en l'àmbit
laboral públic.
D'altra banda, l'article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat, estableix que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei
solament pot desenvolupar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei
públic.
L'interès públic es pressuposa si la funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada
amb la funció o l'activitat que es considera principal, tal com estableix l'article 4.6 de la Llei esmentada.
Les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència d'aquestes activitats estan subjectes als
límits que estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, esmentada.
D'acord amb els apartats 8 i 9 de l'article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Govern
determinar l'existència d'interès públic en l'exercici d'una segona activitat en el sector públic, i aquesta és una
condició necessària per a l'atorgament de l'autorització de compatibilitat corresponent.
En l'àmbit del Departament d'Educació, el vigent Acord GOV/73/2009, de 5 de maig, declara l'existència
d'interès públic en l'exercici de la docència com a professorat especialista d'ensenyaments de formació
professional en centres dependents del Departament d'Educació, per part de persones que desenvolupen
activitats en el sector públic relacionades amb els cicles formatius que es determinen al mateix Acord
GOV/73/2009, de 5 de maig. L'Acord GOV/73/2009, de 5 de maig, es va modificar per l'Acord GOV/129/2020,
de 20 d'octubre.
En l'àmbit del Departament de Territori i Sostenibilitat és vigent l'Acord del Govern de 9 de desembre de 1993,
pel qual es declara l'existència d'interès públic per a compatibilitzar la docència a l'Escola de Sobreestants
d'Obres Públiques al personal adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Ara es tramita un acord del Govern que, si bé correspon igualment als ensenyaments del sistema educatiu, té
un abast que afecta a diversos departaments, ja que són diversos els departaments dels quals depenen,
directament o indirectament, els centres educatius que imparteixen ensenyaments del sistema educatiu, i, per
aquest motiu, convé unificar en un sol text els acords de govern existents en aquesta matèria. Així mateix es
preveu un procediment específic per actualitzar la relació de centres educatius als quals és d'aplicació, perquè
respon a les necessitats d'escolarització i de modificació de l'oferta educativa pública, de manera que la mera
actualització de la relació dels centres no compromet l'excepcionalitat de la declaració del Govern de
l'existència d'interès públic.
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D'acord amb el que s'ha exposat, a proposta del conseller d'Educació, de la consellera de Salut, del conseller
de Territori i Sostenibilitat i de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern

Acorda:

-1 Declarar l'existència d'interès públic en l'exercici de la docència, com a professorat especialista, en els
ensenyaments del sistema educatiu on està legalment prevista aquesta figura, per part dels empleats públics al
servei de la Generalitat de Catalunya que desenvolupen activitats en el sector públic relacionades amb els
cicles formatius objecte de l'activitat docent.

-2 Aquest Acord és d'aplicació:
a) En l'àmbit competencial del Departament d'Educació: en tots els centres educatius de la seva dependència.
b) En els centres educatius dependents d'entitats del sector públic adscrites al Departament de Salut següents:
Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària i Eixample Clínic.
c) En l'àmbit competencial del Departament de Territori i Sostenibilitat: en l'Institut d'Educació Secundària
(IES) Escola de Sobreestants.
d) En l'àmbit competencial del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: en totes les escoles
agràries que en depenen i a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.

-3 La jornada màxima de la docència com a professor especialista que s'exerceixi a l'empara d'aquest Acord
s'estableix en un màxim de 18 hores i 45 minuts setmanals.

-4 La suma de les jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat docent desenvolupada no podrà
superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%.

-5 La segona activitat s'ha de desenvolupar fora de jornada de treball del lloc principal ocupat a l'Administració
de la Generalitat de Catalunya.

-6 En cap cas podran superar-se les remuneracions totals previstes a l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

-7 En tots els casos cal presentar de forma prèvia l'oportuna sol·licitud de compatibilitat per tal que sigui
autoritzada d'acord amb el que disposa la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat.

-8 El Decret 196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat
especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Educació és
d'aplicació únicament quan la persona sol·licitant hagi de prestar l'activitat docent en un centre dependent del
Departament d'Educació.

-9 Deixar sense efecte l'Acord GOV/73/2009, de 5 de maig, pel qual es declara l'existència d'interès públic en
l'exercici de la docència com a professorat especialista d'ensenyaments de formació professional en centres
dependents del Departament d'Educació, per part de persones que desenvolupen activitats en el sector públic
relacionades amb els ensenyaments objecte de l'activitat docent, l'Acord GOV/129/2020, de 20 d'octubre, pel
qual es modifica l'Acord GOV/73/2009, de 5 de maig, pel qual es declara l'existència d'interès públic en
l'exercici de la docència com a professorat especialista d'ensenyaments de formació professional en centres
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dependents del Departament d'Educació, per part de persones que desenvolupen activitats en el sector públic
relacionades amb els ensenyaments objecte de l'activitat docent, i l'Acord del Govern de 9 de desembre de
1993, pel qual es declara l'existència d'interès públic per a compatibilitzar la docència a l'Escola de
Sobreestants d'Obres Públiques al personal adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

-10 S'habilita els departaments esmentats al punt 2 per actualitzar mitjançant resolució administrativa la
relació de centres, de la qual se'n farà publicitat al DOGC.

-11 Aquest Acord és vigent fins al 31 d'agost de 2027.

-12 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de febrer de 2021

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(21.034.017)
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