
 per a l'ensenyament concertat  
2023

N'heu d'estar informats

 stei.cat/concertada

Nou acord de millora



Mantenir les 23 hores setmanals. Amb efectes 1/9/23, la jornada es considerarà
com  a completa.
Reduir per davall de 23 hores lectives. Es mantindrà la consideració de contracte
a temps parcial,

 A-Reducció de 24h lectives a 23h lectives màximes setmanals a partir de 1/9/23. 

 B- Personal que realitzi jornades superiors a 24h podrà reduir la seva activitat 
lectiva setmanal en una hora.

 C-Personal que ara realitza jornades de 23h amb contracte a temps parcial: 
 - Sols es podrà dur a terme aquest canvi amb acord entre empresa i treballador.
.- La titularitat i el docent afectat (dins termini màxim d'un mes) hauran de pactar el 
que correspongui, comunicant-ho el centre a l’administració una d'aquestes 
opcions:

En el cas que no hi hagi comunicació a l’Administració, s’entén que es transforma en
un contracte a jornada completa.

 D- Personal a jornada parcial cobrarà en proporció a les taules salarials fetes sobre
23h de  càrrega lectiva setmanal.

 E- La jornada completa anual total (suma de lectives i no lectives) continuarà essent
la que marqui el Conveni en vigor.

 -Es constituirà una comissió tècnica (termini màxim de 2 setmanes a partir de la 
data de la signatura d’aquest acord) que analitzi les dificultats que l’aplicació 
d’aquest acord de reducció pugui suposar.

  -Aquesta comissió tècnica determinarà el tractament a donar a aquells casos en 
que un  professor tingui assignades hores a secundària i simultàniament a primària 
i/o infantil.

Es duu a terme en relació al còmput anual equiparat als funcionaris de carrera 
(tenint en compte la seva remuneració.

-Articulat mitjançant l’increment del CRIB amb efectes de l’1 de gener de 2023.

1.- Equiparació retributiva (acord 2016)

2.- Jornada de 23 hores lectives a  ESO, FP I 
BATX. (acord 2016)



Mitjançant el centre concertat on prestava serveis el professor en el moment de 
meritar el dret a la paga dels 25 anys, o com a conseqüència de la seva defunció.

També les podran presentar directament a la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional.

Que en la data de signatura d'aquest Acord ja estiguin jubilades.

Que hagin estat declarades en situació d’incapacitat permanent total, absoluta o gran 
invalidesa definitiva havent meritat el dret a la paga dels 25 anys. 

Sol·licituds

La podran presentar les persones treballadores en pagament delegat, fins el 31 de 
desembre de 2023, sempre que compleixin algun dels requisits següents:

VI i VII Conveni de concertada.

XI i XII Conveni d’educació infantil, acreditant haver assolit 25 anys d’antiguitat 
durant la vigència del VI i VII Conveni de concertada.

XIV iXV Conveni educació Especial

Estar en règim de pagament delegat o de pagament directe, en excedència 
forçosa sempre que hi hagi accedit des d'un nivell concertat, o en d'altres 
situacions en què l'antiguitat computi.

Haver romàs en pagament delegat o directe un mínim de 3 anys.

En jubilar-se.

Quan sigui definitiva la condició d'incapacitat permanent.

Com a conseqüència de la seva defunció. Els hereus en tramitaran la sol.licitud.

La podrà percebre el personal afectat pels convenis:

Requisits en el moment d'assolir l'antiguitat:

Moment de l'abonament

3.- Paga extraordinària de 25 anys d'antiguitat 



2on sexenni: 12 anys o més d'antiguitat en pagament delegat o directe.
3er  sexenni: 18 anys o més d'anguitat en pagament delegat o directe.
4rt  sexenni: 24 anys o més d'anguitat en pagament delegat o directe.
5è   sexenni: 30 anys o més d'anguitat en pagament delegat o directe.

4.- Complement lligat a l'antiguitat i a  la 
formació del professorat- SEXENNIS

- S'estableix un import anual igual al del primer sexenni pel 2on, 3er, 4rt i 5è per a una 
jornada completa.

-En el cas de jormades parcial, es farà el càlcul proporcional.

-En el cas que el treballador estigui en més d'un centre, percebrà la quantitat del 
complement de forma proporcional a les hores lectives.

-En el cas d'una activitat lectiva superior a 24h l'import del sexenni serà l'equivalent a 
realitzar una  jornada completa.

-El 2on, 3er, 4rt i 5è sexennis tenen la naturalesa de bestreta de la paga de 25 anys 
d'antiguitat fins que es cobreixi el 100% d'aquesta.

Requisits per ser perceptor:

S'hauran d'acreditar 100h de formació homologada per cada sexenni. Les hores 
de formació acumulades durant el període de vigència d'un sexenni només es 
poden tenir en compte per al reconeixement del següent i no de successius.

Els efectes d'aquest reconeixement es retrotrauran a la data de compliment del 
requisit de l'antiguitat de manera que, una vegada acreditades 100h més de 
formació homologada es podrà reconèixer un nou sexenni.

Que hagin finalitzat la relació contractual amb l'empresa havent meritat el dret a 
la paga del 25 anys.

Els hereus, com a conseqüència de la defunció del treballador que hagués 
meritat la paga.

El pagament s’efectuarà entre l’exercici 2023 i 2027.



5.- Compensació i absorció amb la paga 
extraordinària de 25 anys d'antiguitat

Els professors que hagin cobrat la paga no rebran cap quantitat del 2on, 3er, 4rt i 5è 
sexennis que els correspongui fins el moment en què l'import no percebut per 
aquests conceptes sigui equivalent a la quantitat percebuda de paga extraordinària. 

 

ANUALITAT
Setembre 

2023
Gener 
2024

Gener 
2025

Gener 
2026

Gener 
2027

2on sexenni 10% 10% 20% 50% 100%

3er sexenni 10% 12,5% 20% 75% 100%

4rt sexenni 25% 30% 30% 100% 100%

5è sexenni 25% 50% 50% 100% 100%

Equiparació de l'import dels sexennis

A partir de 01/01/25, iniciarà la negociació de l'increment progressiu de l'import 
de tots dels sexennis, inclòs el 1er, per tal d'assolir l'equiparació retributiva amb 
el personal de l'ensenyament públic.

No computen les hores de formació homologada que foren requisit per al 
reconeixement del 1er i 2on sexenni.
S’han d’acreditar 100h de formació homologada acumulades per cada sexenni.
L’excés d’hores acumulades no pot computar més enllà de 01/01/27.

Reconeixement del 2on sexenni

El reconeixement del 2on sexenni s’ha d’ajustar a les regles generals.

Reconeixement extraordinari del 3er, 4rt i 5è sexennis entre 01/01/23 i 
01/01/27

Calendari  Previst:



ANY % Increment

2023 10,5% ( 3% de 2022 i 7,5% de 2023)

2024 5% +Increment PGE

2025 5% +Increment PGE

2026 5% +Increment PGE

2027 5% +Increment PGE

A partir de 2027 la quantia del CRIB del PAS estarà sotmesa a una revisió anual
en relació amb l’increment del mòdul econòmic de despeses de funcionament.

El CRIB per al PAS queda establert segons la taula següent:

Els centres al que pertanyin els docents que hagin cobrat la paga d’antiguitat, 
han de presentar una sol·licitud en la que facin constar aquesta circumstància i 
acreditin la formació homologada.

6.- Revisió del mòdul de despeses de 
funcionament

Increment per al 2023
El mòdul de despeses de funcionament s’ha d’incrementar un 7,5 %, tant en la 
part estatal com en l’autonòmica.

Increment per als anys 2024 a 2027
Durant els anys 2024 a 2027 el mòdul de despeses de funcionament s’ha 
d’incrementar un 5% anual. A aquest increment s’addicionarà el percentatge 
que estableixin els pressuposts generals de l’Estat anuals per als mòduls de 
concert, que s’aplicarà sobre la totalitat del mòdul.

Repercussió en el personal d’administració i serveis
Els centres concertats han de repercutir, anualment i en la mateixa proporció, 
els increments en el complement retributiu de les Illes Balears del personal 
d’administració i serveis.



 Setembre de 2023: es completarà la concertació d’orientadors a EI-EP.

Gener de 2024: es signarà l’ampliació de l’Acord de jubilacions parcials del
professorat nascut entre 01/01/62 i 31/12/63.  

Setembre de 2023: s’iniciaran les negociacions de l’Acord de recol·locació del
professorat dels centres concertats.

Març de 2023: s’iniciaran les negociacions  per la reducció de ràtios a partir del curs
2023-24

Març de 2023: s’acordaran els termes del reconeixement com a centres d’atenció
preferent de determinats centres privats concertats a partir del curs 2023-24.

Gener de 2024: s’iniciaran les negociacions per introduir noves millores que
alleugereixin la càrrega lectiva i reconeguin la funció tutorial.

Març de 2024: s’iniciaran negociacions dels mòduls a aplicar per als ATEs.

7.- Altres millores sociolaborals

.
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Temes de l'acord 2023
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http://stei.cat/

