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empresarials i sindicals més representatives en l’àmbit de
l’ensenyament privat concertat, per a l’estudi de la quantia
dels mòduls de concert que valore el cost total de la impartició dels ensenyaments en condicions de gratuïtat.

denació G eneral del Sistema Educatiu, impartisquen els
dos primers cursos de l’Educació Secundària obligatòria en
centres docents privats, podran continuar realitzant la
mateixa funció en els llocs que ocupen.

Disposició addicional trenta. Integració de centres en la
xarxa de centres de titularitat pública.

Disposició transitòria segona. Jubilació voluntària anticipada.

Les comunitats autònomes podran integrar en la respectiva xarxa de centres docents públics, d’acord amb la
forma i el procediment que s’establisca mitjançant una Llei
dels seus parlaments, els centres de titularitat de les A dministracions locals que complisquen els requisits establits en
la Llei,atenguen poblacions escolars de condicions socioeconòmiques desfavorables o que exercisquen una reconeguda labor en l’atenció a les necessitats d’escolarització,
sempre que les A dministracions locals manifesten la seua
voluntat d’integrar-los en la dita xarxa.

1. Els funcionaris de carrera dels cossos docents a què
es referix la disposició addicional sèptima d’esta Llei, així
com els funcionaris dels cossos a extingir a què es referix la
disposició transitòria quinta de la Llei 31/1991, de Pressupostos G enerals de l’Estat per a l’any 1992, inclosos en
l’àmbit d’aplicació del règim de classes passives de l’Estat,
podran optar a un règim de jubilació voluntària fins a la
data en què finalitze el procés d’implantació d’esta Llei establit en la disposició addicional primera, sempre que complisquen tots i cada un dels requisits següents:
a) H aver romàs en actiu ininterrompudament en els
quinze anys anteriors a la presentació de la sol·licitud en
llocs pertanyents a les corresponents plantilles de centres
docents,o que durant una part d’eixe període hagen romàs
en la situació de servicis especials o hagen ocupat un lloc
de treball que depenga funcionalment o orgànicament de
les A dministracions educatives, o bé els haja sigut concedida excedència per algun dels supòsits previstos en l’article 29,apartat 4 de la Llei 30/1984,de 2 d’agost,de M esures
per a la R eforma de la Funció Pública, modificat per la Llei
39/1999, de 5 de novembre, i per la Llei 51/2003, de 2 de
desembre.
b) T indre complits seixanta anys d’edat.
c) T indre acreditats quinze anys de servicis efectius a
l’Estat.

Disposició addicional trenta-una. Vigències de titulacions.
1. El títol de G raduat Escolar de la Llei 14/1970, de 4
d’agost, G eneral d’Educació i Finançament de la R eforma
Educativa i el títol de G raduat en Educació Secundària de la
Llei O rgànica 3/1990, de 3 d’octubre, d’O rdenació G eneral
del Sistema Educatiu,tindran els mateixos efectes professionals que el títol de G raduat en Educació Secundària O bligatòria establit en esta Llei.
2. Els títols de B atxiller de la Llei 14/1970,de 4 d’agost,
G eneral d’Educació i Finançament de la R eforma Educativa
i de la Llei O rgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’O rdenació
G eneral del Sistema Educatiu, tindran els mateixos efectes
professionals que el nou títol de B atxiller establit en esta
Llei.
3. El títol de Tècnic A uxiliar de la Llei 14/1970, de 4
d’agost, G eneral d’Educació i Finançament de la R eforma
Educativa tindrà els mateixos efectes acadèmics que el títol
de G raduat en Educació Secundària i els mateixos efectes
professionals que el títol de Tècnic de la corresponent professió.
4. El títol de Tècnic Especialista de la Llei 14/1970, de 4
d’agost, G eneral d’Educació i Finançament de la R eforma
Educativa tindrà els mateixos efectes acadèmics i professionals que el nou títol de Tècnic Superior en la corresponent
especialitat.
Disposició addicional trenta-dos. N oves titulacions de form ació professional.
En el període d’aplicació d’esta Llei el G overn,segons el
que disposa l’apartat 6 de l’article 39 d’esta, procedirà a
establir els ensenyaments de Formació Professional de
G rau M itjà i G rau Superior relacionades amb les arts escèniques.
Disposició transitòria primera. M estres adscrits als cursos
prim er i segon de l’Educació Secundària obligatòria.
1. Els funcionaris del cos de mestres adscrits amb
caràcter definitiu, en aplicació de la disposició transitòria
quarta de la Llei O rgànica 1/1990,de 3 d’octubre,d’O rdenació G eneral del Sistema Educatiu, a llocs dels dos primers
cursos de l’Educació Secundària obligatòria, podran continuar en els dits llocs indefinidament, així com exercir la
seua mobilitat en relació amb les vacants que amb este fi
determine cada A dministració educativa. En cas que accedisquen al cos de professors d’Ensenyament Secundari
d’acord amb el que preveu la disposició addicional dotze
d’esta Llei, podran romandre en la mateixa destinació en
els termes que s’establisquen.
2. Els mestres que,en aplicació de la disposició transitòria octava de la Llei O rgànica 1/1990,de 3 d’octubre,d’O r-

Els requisits d’edat i període de carència exigits en les
lletres b) i c) anteriors,hauran d’haver-se complit en la data
del fet causant de la pensió de jubilació, que serà a este
efecte el 31 d’agost de l’any en què se sol·licite. A mb este fi
haurà de formular-se la sol·licitud,davant de l’òrgan de jubilació corresponent,dins dels dos primers mesos de l’any en
què es pretenga accedir a la jubilació voluntària.
Igualment, podran optar al dit règim de jubilació els
funcionaris dels cossos d’inspectors d’educació, d’inspectors al servici de l’A dministració educativa i de directors
escolars d’Ensenyament Primari, així com els funcionaris
docents adscrits a la funció inspectora a què es referix la
disposició addicional quinze de la Llei 30/1984,de 2 d’agost,
de M esures per a la R eforma de la Funció Pública modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol, sempre que en tots
els casos tinguen els requisits anteriors, excepte pel que fa
a l’adscripció a llocs pertanyents a les plantilles dels centres
docents.
2. La quantia de la pensió de jubilació serà la que
resulte d’aplicar, als havers reguladors que en cada cas
siguen procedents, el percentatge de càlcul corresponent a
la suma dels anys de servicis efectius prestats a l’Estat que,
d’acord amb la legislació de C lasses Passives, tinga acreditats el funcionari en el moment de la jubilació voluntària i
del període de temps que li falte fins al compliment de
l’edat de seixanta-cinc anys.
El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense perjuí
d’allò que s’establisca en cada moment,en matèria de límit
màxim de percepció de pensions públiques.
3. A tés el caràcter voluntari de la jubilació regulada en
esta disposició transitòria, no s’aplicarà a esta el que establix la disposició transitòria primera del vigent text refós de
la Llei de C lasses Passives de l’Estat.
4. Els funcionaris que es jubilen voluntàriament
d’acord amb el que disposa la present norma, que tinguen
acreditats en el moment de la jubilació almenys 28 anys de
servicis efectius a l’Estat, podran percebre, per una sola
vegada,conjuntament amb la seua última mensualitat d’actiu, una gratificació extraordinària en l’import i les condici-
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ons que establisca el G overn a proposta del ministre d’Economia i H isenda, per iniciativa del ministre d’Educació i
C iència, atenent l’edat del funcionari, els anys de servicis
prestats i les retribucions complementàries establides amb
caràcter general per al cos de pertinença. La quantia de la
gratificació extraordinària no podrà, en cap cas, ser superior a un import equivalent a 25 mensualitats de l’Indicador
Públic de R enda d’Efectes M últiples.
5. Els funcionaris de carrera dels cossos docents a què
es referix esta norma, acollits a règims de Seguretat Social
o de previsió distints del de C lasses Passives, sempre que
acrediten tots els requisits establits en l’apartat 1, podran
optar al moment de la sol·licitud de la jubilació voluntària
per incorporar-se al R ègim de C lasses Passives de l’Estat, a
l’efecte del dret als beneficis previstos en la present disposició, així com a la seua integració en el R ègim Especial de
Funcionaris C ivils de l’Estat.
La C omissió prevista en la disposició addicional sexta
del R eial Decret 691/1991, de 12 d’abril, sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social, determinarà la compensació econòmica que haja de realitzar la
Seguretat Social respecte del personal de cossos docents
que opte per la seua incorporació al R ègim de C lasses Passives de l’Estat, en funció dels anys cotitzats als altres
règims de la Seguretat Social.
6. Els funcionaris de carrera dels cossos docents a què
es referix l’apartat 1 d’esta disposició, acollits a règims de
Seguretat Social o de previsió distints del de C lasses Passives, que no exerciten l’opció establida en l’apartat anterior,
podran igualment percebre les gratificacions extraordinàries que s’establisquen,d’acord amb el que preveu l’apartat
4 d’esta disposició transitòria, sempre que es donen de
baixa definitiva en la seua prestació de servicis a l’Estat per
jubilació voluntària o per renúncia a la seua condició de
funcionari, i complisquen els requisits exigits en els números 1 i 4 d’esta,excepte el de pertinença al R ègim de C lasses
Passives de l’Estat. En este supòsit, la quantia de la gratificació extraordinària no podrà,en cap cas,ser superior a un
import equivalent a 50 mensualitats de l’Indicador Públic de
R enda d’Efectes M últiples.
La jubilació o renúncia dels funcionaris a què es referix
el paràgraf anterior no implicarà cap modificació en les normes que els apliquen,a l’efecte de prestacions,conforme al
règim en què estiguen compresos.
7. Es faculta la Direcció G eneral de C ostos de Personal
i Pensions Públiques del M inisteri d’Economia i H isenda
perquè dicte les instruccions que, en relació amb les pensions de classes passives, puguen ser necessàries a fi d’executar el que disposa la present norma i en les que es dicten
per desplegar-la.
8. A bans de la finalització del període d’implantació
d’esta Llei, establit en la disposició addicional primera, el
G overn, després de consultar-ho a les comunitats autònomes, procedirà a la revisió del temps referit al règim de
jubilació voluntària,aixícom dels requisits exigits.
Disposició transitòria tercera. Mobilitat dels funcionaris
dels cossos docents.
Fins que no siguen desenvolupades les previsions contingudes en esta Llei que afecten la mobilitat a través de
concurs de trasllats dels funcionaris dels cossos docents
que s’hi inclouen, la mobilitat s’ajustarà a la normativa
vigent a l’entrada en vigor d’esta Llei.

337

Disposició transitòria quinta. Personal laboral fix de centres dependents d’
Adm inistracions no autonòm iques.
1. Q uan s’hagen incorporat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta Llei, o s’incorporen durant els tres
primers anys de la seua aplicació, centres prèviament
dependents de qualsevol A dministració Pública a les xarxes
de centres docents dependents de les A dministracions educatives, el personal laboral que siga fix en el moment de la
integració i realitze funcions docents en els dits centres,
podrà accedir als cossos docents regulats en esta Llei, després de superar les corresponents proves selectives convocades a este efecte pels respectius G overns de les comunitats autònomes. Estes proves hauran de garantir,en tot cas,
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, en
la forma que determinen els Parlaments autonòmics, i
haurà de respectar-se, en tot cas, el que establix la normativa bàsica de l’Estat.
2. Els procediments d’ingrés a què fa referència esta
disposició només s’aplicaran en el termini de tres anys.
Disposició transitòria sexta. Duració del m andat dels
òrgans de govern.
1. La duració del mandat del director i la resta de
membres de l’equip directiu dels centres públics nomenats
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta Llei serà l’establida en la normativa vigent en el moment del seu nomenament.
2. Les A dministracions educatives podran prorrogar,
per un període màxim d’un any,el mandat dels directors i la
resta de membres de l’equip directiu dels centres públics la
finalització del qual es produïsca en el curs escolar d’entrada en vigor d’esta Llei.
3. El C onsell Escolar dels centres docents públics i privats concertats constituït amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’esta Llei continuarà el seu mandat fins a la finalització d’este amb les atribucions establides en esta Llei.
Disposició transitòria sèptima. Exercici de la direcció en
els centres docents públics.
Els professors que, estant acreditats per a l’exercici de
la direcció dels centres docents públics no hagueren exercit
o l’hagen exercit per un període inferior a l’assenyalat en
l’article 136.1 d’esta Llei, estaran exempts de la part de la
formació inicial que determinen les comunitats autònomes.
Disposició transitòria octava. Form ació pedagògica i
didàctica.
Els títols Professionals d’Especialització Didàctica i el
C ertificat de Q ualificació Pedagògica que a l’entrada en
vigor d’esta Llei hagen organitzat les universitats a l’empara del que establix la Llei O rgànica 1/1990,de 3 d’octubre,
d’O rdenació G eneral del Sistema Educatiu, el C ertificat
d’A ptitud Pedagògica i altres certificacions que el G overn
puga establir seran equivalents a la formació establida en
l’article 100.2 d’esta Llei,fins que es regule per a cada ensenyament. Estaran exceptuats de l’exigència d’este títol els
mestres i els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia i els
qui estiguen en possessió de llicenciatura o titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica.

Disposició transitòria quarta. Professors tècnics de Form ació Professional en Batxillerat.

Disposició transitòria novena. Adaptació dels centres.

Els professors tècnics de Formació Professional que a
l’entrada en vigor d’esta Llei estiguen impartint docència en
B atxillerat podran continuar de forma indefinida en la dita
situació.

Els centres que atenguen xiquets menors de tres anys i
que, quan entre en vigor esta Llei, no estiguen autoritzats
com a centres d’Educació Infantil o que ho estiguen com a
centres d’Educació Preescolar disposaran, per a adaptar-se
als requisits mínims que s’establisquen, del termini que el

