
 

 

 

PACTE D’ESTABILITAT DEL PROFESSORAT DE RELIGIÓ.  

ESBORRANY DE L’ACORD 

EXPOSICIÓ DE FETS  

El col·lectiu de mestres i professors de Religió, l'any 2006 va 
aconseguir la condició d’indefinits arran de la publicació a la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) de la 
disposició addicional tercera. 

L’any 2012 i posteriorment el 2014 aquest col·lectiu va 
participar en concursos de destinacions definitives en els quals 
van aconseguir la condició d’indefinits. El concurs de mèrits és 
una modalitat d'accés a la plaça reconeguda en el TREBEP.  

El professorat de religió té una titulació i formació específica que l'habilita 

per poder donar la matèria de religió confessional així com la matèria de 

cultura religiosa que contempla la nova llei d’educació. De la mateixa 

manera el professorat de religió té altres titulacions exigides com a cos 

docent que és.  

El professorat de Religió és l’únic personal laboral que malgrat 
poder obtenir una destinació definitiva i  la condició d’indefinit a 
través d’un concurs de mèrits, pot veure reduïda la seva 
jornada laboral per diferents circumstàncies.  

En aquests moments, amb la LOMLOE aprovada, s’ha de donar un pas 

endavant en la situació laboral del col·lectiu de mestres i professors de religió 

que en l’actualitat ocupen places definitives en molts casos amb un caràcter 

de llarga permanència en el temps.  

Aquesta permanència de la plaça en el temps és el que la normativa de la 

Directiva de la Unió Europea 199/70/1999 reconeix com a plaça fixa.  

La LOMLOE, en la Addicional Tercera, especifica que es competència de 

les diferents Administracions competents i mitjançant els representants dels 

treballadors, regular la seva condició laboral. És per això, i perquè es 

competència de les diferents organitzacions sindicals i dels representants del 

Departament d’Educació que formen part d’aquesta Mesa de Negociació, 



 

 

que s'ha d'arribar a un acord per millorar les condicions laborals del col·lectiu 

de mestres i professors de religió.  

AMRC li recorda a la Consellería que, posseint totes les transferències en 

ensenyament, pot articular adaptacions docents, en el marc de 

desenvolupament autonòmic de la normativa educativa, per mitjà de les 

seves pròpies Acords, Ordes […] per estabilitzar aquest professorat i les 

seves funcions. 

ACORDEN: 

1. El professorat de religió que a la signatura d’aquest pacte ocupi una 

destinació definitiva tindrà el mateix règim d'ancoratge, subjecció, 

estabilitat i fixesa que la resta dels empleats públics docents amb 

destinació definitiva. S’inclourà la normativa laboral que regula el 

personal docent al col·lectiu de professorat de religió, atenent a “el 

principi de la no discriminació efectiva en el treball”, igual treball, 

iguals drets, equiparant totes les condicions. 

Aquest concepte d'igual treball, iguals drets, es preceptiu i podrà angular de 

les organitzacions sindicals que representen els treballadors i treballadores 

de Catalunya i es peça fonamental del desenvolupament en igualtat, en l’OIT 

i en la pròpia normativa de la UE. 

2. En els supòsits que fos necessari una ampliació de la jornada del 

professor de religió per garantir la fixesa, ancoratge i subjecció a la 

plaça, els directors dels centres podran assignar altres activitats 

docents en funció de la seva titulació, formació i experiència docent 

sense que incideixi en la plantilla del centre. De la mateixa manera 

aquest col·lectiu per la seva formació específica serà habilitat per 

donar la matèria de cultura religiosa que recull addicional segona de 

la LOMLOE. 
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