
 

 

Cossos de mestres, d’ensenyaments de secundària i de règim 
especial EOI, Arts plàstiques i disseny. 

Calendari: 
 Termini de sol·licituds: 17 d’octubre 

al 7 de novembre de 2022, ambdós 
inclosos. 

 Publicació vacants.  
 Publicació resolució provisional: 2a 

quinzena febrer 2023 (Secundària 
Inspecció ) i 1a quinzena març (cos 
mestres)    IMPORTANT 
RECLAMACIONS: únic període de 10 
dies hàbils a partir de l’endemà de 
la   publicació de la resolució 
provisional. Mateix termini: es pot 
desistir de la participació voluntària. 

 Publicació resolució definitiva (tots): 
1a quinzena maig 2023. 

 Resolució definitiva al DOGC 
 

Informacions d’interès: 
Tota la tramitació es realitza per mitjans 
telemàtics (sol·licituds, al·legacions i 
documentació de mèrits, reclamacions). 
Efecte destinacions: 1 de setembre de 2023. 
Les destinacions adjudicades són 
irrenunciables. 
Vacants: participació només a vacants 
ordinàries, no amb perfil professional. No es 
poden demanar places a CFA ni a Serveis 
educatius. 

 

Desistiment: dins dels 10 dies hàbils des de 
l’endemà de la publicació de la resolució 
provisional i sempre que la participació hagi 
estat voluntària. 
Participació: per una o més especialitats (fins 
a 6) i per un cos o més (presentar una 
sol·licitud per cada cos, no per cada 
especialitat). Màxim 300 peticions. 
Mèrits: valoració finalitzats fins a la data límit 
de presentació de sol·licituds (7 de novembre 
2022). 
 
Antiguitat i càrrecs: prestat com a 
funcionari/a de carrera, en pràctiques i 
interí/na. 
 
Funcionariat en pràctiques: no s’aplica 
barem de mèrits (participen sense cap punt). 
La prioritat la dona l'any d'oposició i l'ordre 
en què apareguin en la Resolució d'aspirants 
seleccionats. Els i les aspirants amb 
discapacitat tenen dret preferent respecte als 
d’ingrés lliure.  
Participació en altres administracions 
educatives (CCAA): la sol·licitud es presenta a 
l’administració educativa on es té la plaça 
definitiva. Es poden demanar simultàniament 
places a diferents CCAA. 
 
 



 

Fases del Concurs de 
Trasllats 

FASE 1: DRET PREFERENT A CENTRE 
Pot participar voluntàriament el professorat 
afectat per la pèrdua de la destinació definitiva 
per supressió del lloc de treball que ocupava 
en el centre. 

Per mantenir el dret preferent s’ha de 
concursar indicant que es participa per 
aquesta fase fins a obtenir plaça. 

Pot participar el funcionariat que ja 
té  destinació definitiva per accedir a una nova 
especialitat al mateix centre, per haver superat 
el procediment selectiu d’adquisició de noves 
especialitats.  
 
FASE 2: DRET PREFERENT A LA LOCALITAT 
(MUNICIPI) O A LA ZONA 
Tindran dret preferent per obtenir destinació 
en un lloc de treball del municipi o, si escau, 
zona determinada, els docents funcionaris/es 
de carrera que es trobin en algun dels supòsits 
següents: 

a. Els suprimits/des, afectats per la 
pèrdua de destinació per supressió del 
lloc de treball. 
b. Qui retorni d’un altre lloc de treball de 
l’Administració. 
c. Qui retorni a Espanya després d’estar 
destinat a places a l’estranger. 
d. Qui tingui reconegut aquest dret 
preferent per execució de sentència o 
resolució de recurs administratiu 
e. Qui, havent estat declarat jubilat/da 
per incapacitat permanent, hagin estat 
rehabilitats/des per al servei actiu i no 
tinguin destinació definitiva. 

Per poder exercir aquest dret preferent s’ha de 
demanar en totes les convocatòries que faci el 
Departament. Si no es fa així, es perd aquest 
dret. 

 
FASE 3: CONCURS DE TRASLLATS 
Participació voluntària 

 Professorat definitiu si a l’acabament del 
curs 2022-2023 ha transcorregut un any 
des de la presa de possessió de la darrera 
destinació definitiva, si sol·liciten llocs de 
l’àmbit de Catalunya. 

 Professorat en situació d’excedència 
voluntària per interès particular. 

Participació obligatòria 
Si no fan sol·licitud, participaran d’ofici 

 Docents funcionaris en pràctiques 
 Docents amb destinació provisional. 
 Docents reingressats al servei actiu amb 

destinació provisional. 

 Docents afectats per compliment de 
sentència o resolució de recurs. 

 Docents suprimits, afectats per la 
supressió del lloc de treball que 
ocupaven amb caràcter definitiu. 

 Docents procedents de l’estranger, 
d’altres llocs de l’Administració, o per 
causes anàlogues, que hagin implicat la 
pèrdua del lloc de treball definitiu. 

 Docents en situació d’excedència 
forçosa. Si no concursen: seran declarats 
en excedència per interès particular. 

***Cas de suspensió de funcions, veure 
singularitats. 
L’obtenció de destinació en una fase anul·la 
les peticions en fases posteriors. 

 
Amb caràcter general, si es participa de 
manera voluntària i s'obté nova definitiva 
no es podrà demanar Comissió de serveis. Es 
podria obtenir una proposta de direccions. 
 
RECORDEU QUE  
Les destinacions en Centres de màxima 
complexitat (CMC), C.d’educació especial 
(CEE) i Zones escolars rurals (ZER) amb llocs 
d’itinerància s’han de sol·licitar expressament. 
 
Els llocs en CFA/AFA i Serveis Educatius (EAPs, 
CRP, LIC) no entren a la convocatòria.  
 
Als llocs de mestres de 1r cicle de l’ESO: 
només hi poden participar mestres amb plaça 
definitiva a instituts i els que la tenien però 
els hi han suprimit. 

Les peticions per la fase de concurs són a 
centres i/o localitats (municipis). No es 
demanen zones ni comarques. Màxim: 300 
peticions (combinació d’especialitat i lloc). 

Les vacants no es coneixen prèviament. Per 
tant, s’han de demanar totes les desitjades. 
S’adjudiquen places de resultes. 

Durant el termini de participació es pot 
anul·lar la sol·licitud i fer una altra de nova. 
 
 



 

Propietaris Provisionals: 
Si en aquest Concurs de Trasllats no s’obté 
plaça, es continua sent propietari provisional i 
s’haurà de participar obligatòriament en les 
adjudicacions d’estiu per obtenir una vacant 
provisional per al curs 2023-2024. 
Si s’obté plaça definitiva, us heu d’incorporar a 
la destinació definitiva l’1 setembre de 2023, a 
menys que participeu voluntàriament en les 
adjudicacions provisionals d’estiu i obtingueu 
una destinació (Comissió de Serveis o una 
adjudicació a proposta). 
 

Sol·licitud i tramitació telemàtica: 
La sol·licitud telemàtica genera tres 
documents, en format PDF, que heu de 
guardar: 

 Sol·licitud de participació 
 Presentació de mèrits i d’al·legació als 
mèrits a valorar per l’Administració. 

 Presentació de mèrits i d’al·legació als 
mèrits a valorar per la comissió avaluadora. 

 
Amb la presentació a través d’Internet la 
sol·licitud es considera formalitzada a tots 
els efectes. No s’ha de presentar la 
impressió de la instància ni cap 
documentació als SSTT/CEB. 

Si heu fet al·legacions, ampliant o 
modificant mèrits en algun dels apartats, els 
haureu de justificar amb la documentació 
corresponent utilitzant els mitjans 
telemàtics que s’indiquin. 
Únicament durant el període de presentació 
de sol·licituds es pot al·legar mèrits. 

 
 
NOTA: aquest resum és general i no 
pretén ser exhaustiu. Cal veure les 
circumstàncies específiques de cada cas 
concret. 
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Només es valoren els mèrits perfeccionats i acreditats fins a la data del termini de 

presentació de sol·licituds NOVETAT: Es valorarà el temps prestat com a funcionari/a de 

carrera, en pràctiques i interí/na als apartats 1.2 (Antiguitat en el cos), 4 (Exercici de càrrecs 

i altres funcions), 6.4 (Llocs en l’administració educativa) i 6.6. (Tutoria de pràctiques). 

Barem del concurs (cos de mestres, PTFP, cos de professors de secundària, EOI, APD)   

***Per a llocs a Inspecció s’aplica un altre barem (vegeu la resolució) 

1.1 Antiguitat en el centre (com a funcionari de carrera del 
cos) 

1.1.1 Permanència en la destinació definitiva 

 

 

1.1.2 Per cada any com a funcionari/a de carrera en 

situació de provisionalitat 

1.1.3 Per cada any com a funcionari/a de carrera en llocs 

i centres d’especial dificultat (exercici efectiu!) 

 

1.1.1) 1r i 2n any: 2 punts/any + 

0,1666/mes (*) 3r any: 4 punts + 

0,3333/mes 

4rt i següents: 6 punts/any + 

0,5000/mes (*) s’entén sempre per 

més complet 

1.1.2) 2 punts/any + 0,1666/mes 
1.1.3) 2 punts/any de funcionari de 

carrera al lloc de treball + 0,1666/mes 

1. 2 Antiguitat en el cos 

1.2.1 Per cada any de serveis efectius, en servei actiu en el cos 

des del qual es participa. 

1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior 
1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior 

 

1.2.1) 2 punts/any + 0,1666/mes 

1.2.2) 1,50 punts/any + 0,1250/mes 

1.2.3) 0,75 punts/any + 0,0625/mes 

2. Cossos de catedràtics/ques 2) 5 punts 

3. Mèrits acadèmics 3) Màxim 10 punts 



 

3.1.1 Per posseir el títol de doctor/a 

3.1.2 Per títol màster oficial diferent del requerit per a 

l’ingrés, de mínim 60 crèdits 

3.1.3 Per reconeixement de suficiència 

investigadora o el certificat-diploma acreditatiu 

d’estudis avançats 

3.1.4 Per premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura o 

grau, o menció honorífica en el grau superior en titulacions de 

Conservatoris Superiors de Música 

3.2.1 Titulacions de grau 

3.2.2 Titulacions universitàries primer cicle 

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle 

3.3 Titulacions règim especial i Formació Professional: 

· Titulacions d’EOI 

(certificacions del Consell d’Europa) 

·Titulacions de tècnic/a superior d’Arts plàstiques i Disseny, 

tècnic esportiu superior o d’FP 

· Títol professional de música i dansa del Conservatori i superiors. 

3.1.1) 5 punts 

3.1.2) 3 punts 

 

3.1.3) 2 punts (només es valorarà en cas 

de no al·legar el títol de Doctor) 

3.1.4) 1 punt 

 

3.2.1) 5 punts per títol oficial de Grau 

3.2.2) 3 punts 

3.2.3) 3 punts 

3.3) 

– Per cada certificació de nivell C2: 4 punts 

– Per cada certificació de nivell C1: 3 punts 

– Per cada certificació de nivell B2: 2 punts 

– Per cada certificació de nivell B1: 1 punt  

 Pel nivell C2 Català, la suma màxima dels 

apartats 3.3. i 6.7. serà de 4 punts 

4. Exercici de càrrecs directius i altres funcions Màxim 20 punts 

4.1 Direcció de centres públics o serveis educatius o 

càrrecs equivalents 

4.2 Per cada any com vicedirector/a, subdirector/a, secretari/a, 

cap d’estudis o càrrecs equivalents 

4.3 Coordinacions, tutories, caps de seminari, departament, 

informàtica, riscos laborals, lingüístic, …, assessors de 

formació o figures anàlogues 

* Els càrrecs i funcions simultanis 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6  no 

s’acumulen. Puntua el més avantatjós. 

4.1) 4 punts/any + 0,3333/mes* 

 

4.2) 2,50 punts/any + 0,2083/mes* 

 

4.3) 1 punt/any + 0,0833/mes (màxim 5 

punts)* 

 

5. Formació i perfeccionament Màxim 10 punts 

5.1 Activitats de formació superades 

5.2 Per impartir formació 

5.3 Per cada especialitat adquirida pels procediments 

d’adquisició de noves especialitats 

5.1) Per cada 10 h: 0,10 punts (màxim 6 p.) 

5.2) Per cada 3 h: 0,10 punts (màxim 3 p.) 

5.3) 1 punt 

6. Altres mèrits Màxim 15 punts 

6.1 Publicacions: llibres i revistes 

6.2 Premis convocats per una administració educativa o 

participació en projectes d’investigació i innovació 

6.3 Mèrits artístics i literaris. Per premis en exposicions, 

coreografies, enregistraments, concerts i concursos 

6.4 Serveis en llocs en l’administració educativa 
6.5 Membre de tribunal d’oposicions (a partir 2007) 

6.6 Tutor de pràctiques de títols oficials universitaris 

6.7 Certificat de català de nivell superior al C1 (nivell D o 
equivalents) 

 *Els càrrecs i funcions simultanis 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6  no 

s’acumulen. Puntua el més avantatjós. 

6.1) Fins a 8 punts 

6.2) Fins a 2,50 punts 

 

6.3) Fins a 2,50 punts 

 

6.4) 1,50 punts/any + 0,12/mes 
6.5) 0,50 punts per convocatòria 

6.6) 0,10 punts per curs.  

6.7) 4 punts. La suma màxima dels apartats 
3.3. i 6.7. serà de 4 punts 

Més informació: bit.ly/Concurs_Trasllats 


