
 
 
 

 

PREGUNTES I RESPOSTES. CONCURS DE TRASLLATS 2020  

Aquest recull de preguntes i respostes, és només un material orientatiu extret de la 

RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats 

adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres  per tal de 

proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO 

en instituts i instituts escola i la 

Resolució EDU/2669/2020, de 26 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats 
adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball 
vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos 
docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les 
escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny . 
 

La intenció del mateix és ajudar als participants al concurs de trasllats, a trobar 

respostes a possibles dubtes que us puguin sorgir. Us recomanem la lectura de tota la 

resolució i us animem a demanar ajuda al delegat o delegada de la UGT de la vostra 

zona. 

 

HE DE PARTICIPAR AL CONCURS DE TRASLLATS? 

- Si no ets funcionari/a de carrera del cos de mestres o professorat de secundària, 

no. No és una convocatòria pel personal interí i substituts. 

- IMPORTANT! Hi ha dos fases en el concurs de trasllats: participació voluntària i 

participació forçosa, cal que revisis detingudament en quina fase et trobes.  

 

En quins supòsits la meva participació estaria en la fase de participació voluntària? 

- a) Mestres o professorat de secundària amb destinació definitiva, sigui quina 

sigui l'Administració de la qual depenguin o per la qual hagin ingressat al cos. 

- b) Docents en situació d'excedència voluntària per interès particular. 

- c) Docents en situació de suspensió. 

 

En quins supòsits la meva PARTICIPACIÓ ÉS OBLIGATÒRIA / fase de participació forçosa? 

- Estan obligats/des a participar en el concurs els i les docents funcionaris/es 

dependents del Departament d'Educació que no tinguin destinació definitiva per 

algun dels supòsits que es detallen: 

a) Docents en pràctiques. 

b) Docents en situació administrativa de servei actiu sense destinació definitiva i 

amb destinació provisional.  

c) Docents reingressats/des al servei actiu amb destinació provisional.  

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885348&language=ca_ES


 
 
 

 

d) Docents afectats/des per la supressió del lloc de treball que ocupaven amb 

caràcter definitiu.  

e) Docents procedents de l'estranger, d'altres llocs de l'Administració, o causes 

anàlogues, que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball docent que ocupaven 

amb caràcter definitiu.  

f) Docents afectats/des per compliment de sentència o resolució de recurs 

administratiu.  

g) Docents en situació administrativa d'excedència forçosa. 

 

Què passa si estic obligat/ada a participar I NO HO FAIG? 

- En els supòsits a), b), c), d), e), f) que no presentin sol·licitud participaran d'ofici 

en el concurs i això vol dir que podries rebre una definitiva en un centre o 

població que no t’interessi. 

- En el supòsit g) que no presentin sol·licitud, seran declarats en situació 

d'excedència voluntària per interès particular. 

 

Puc optar a llocs fora de l'àmbit territorial de Catalunya? 

- No, si no has obtingut mai una destinació definitiva. 

- Així mateix, el personal funcionari dependents d'altres administracions 

educatives que no hagin obtingut mai una destinació definitiva únicament 

podran optar a llocs dependents de l'Administració educativa a través de la qual 

van accedir o ingressar al cos (excepte que en la convocatòria per la qual van ser 

seleccionats no s'establís aquest requisit). 

 

Què passa si no obtinc destinació definitiva?  

- Els i les docents compreses en qualsevol dels supòsits hauran de sol·licitar 

peticions corresponents a centres i/o municipis. Si participen en el concurs i no 

obtenen cap destinació dels llocs sol·licitats quedaran sense adjudicació. És a dir, 

en situació administrativa provisional. 

 

Hi ha alguna exclusió en la demanda de municipis? 

- En cap cas no s'adjudicarà en l'àmbit d'un municipi una destinació a llocs de 

treball en zones escolars rurals que comporten itinerància, ni a llocs en escoles 

d'educació especial, ni en centres classificats com de complexitat màxima, tots 

ells indicats en l'annex 3, si no han estat explícitament sol·licitats amb la petició 

del codi de centre. 

 



 
 
 

 

Com he de formalitzar la SOL.LICITUD? 

- El professorat que participi per qualsevol fase del concurs de trasllats que regula 

aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través 

d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte al web del 

Departament d'Educació: 

- https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_gsd_trasllats/ 

- IMPORTANT! La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de 

l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via 

telemàtica, després de clicar el botó "envia". 

- La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud 

de participació en les convocatòries del concurs de trasllat dels cossos docents, 

un document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a 

valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i 

d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora. 

 

Si envio la sol·licitud, i vull fer-hi canvis després, puc tornar-la a enviar? 

- És podrà eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament: 

o Mitjançant la mateixa aplicació, fent un clic en el botó d'anul·lar. 

o Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via 

telemàtica. 

o IMPORTANT! Sempre dins del termini de presentació de sol·licituds 

establert.  

 

Quin marge de temps tinc per enviar la sol·licitud? 

- El termini de presentació de la sol·licitud de participació en aquest concurs serà 

del 5 al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos. 

 

I si em sorgeix algun dubte a l’hora de gravar la sol·licitud o amb les dades del meu 

expedient? 

- El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a 

través d'Internet caldrà que s'adreci al Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU), per a 

incidències relacionades amb la connexió informàtica: 

Per a consultes de tipus informàtic: 900 82 82 82 (opció 4) telèfon del Servei 

d'atenció a l'usuari SAU del Departament d'Educació. 

Correu: sau.tic@pautic.gencat.cat  
- Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu 

expedient personal caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament 

d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, 

mitjançant els mitjans telemàtics específics que s'habilitin per aquest 

procediment. 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_gsd_trasllats/


 
 
 

 

 

Quantes PETICIONS puc fer? 

- El màxim de peticions que poden resultar de les dades de la sol·licitud és de 300. 

Les que excedeixin aquest nombre quedaran anul·lades als efectes 

d'adjudicació. 

 

Què és el DRET DE CONCURRÈNCIA? M’hi puc acollir? 

- S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents docents 

condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de 

destinació en un o diferents centres d'una província determinada. 

- Només el podran exercir aquells/es amb destinació definitiva que reuneixin els 

requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del 

concurs de trasllats. 

 

Què es té en compte a l’hora de donar prioritat entre els funcionaris de carrera per 

obtenir destinació? 

- Vindrà donada per la major puntuació total segons barem de l'annex 2. 

o Si es produeixen empats en el total de la puntuació, el desempat es 

resoldrà atenent la major puntuació en cada un dels apartats del barem, 

d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. 

o Si persisteix l'empat, atenent la major puntuació obtinguda en els 

diversos subapartats tal com hi apareixen.  

o Si és necessari, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de 

convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la 

major puntuació obtinguda. 

 

Puc concursar per places de l’especialitat d’oposició o per totes les que tinc acreditades? 

- A partir de la convocatòria de 2007:   

o El personal funcionaris de carrera i en pràctiques obtindran la seva 

primera destinació definitiva en l'especialitat i Administració educativa 

per la qual va participar i superar el corresponent procés selectiu.  

o En cas que ja hagin obtingut una primera destinació definitiva, podran 

sol·licitar l'especialitat per la qual van ingressar al cos (especialitat titular) 

i/o una altra d'habilitada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de 

novembre. 

- Quan els processos selectius van ser convocats i resolts fins al 2006:  

o Podran sol·licitar l'especialitat per la qual van superar el procediment 

selectiu d'ingrés al cos i/o qualsevol de les especialitats de les quals se 

n'estigui habilitat/da (Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre).  



 
 
 

 

o Si no han obtingut encara la primera destinació definitiva hauran de 

demanar com a mínim l'especialitat titular (oposició). 

 

He d’acreditar el CATALÀ? 

- No caldrà aportar cap certificació acreditativa d'aquests requisits quan constin al 

Registre informàtic de personal docent. 

- De no ser així, caldrà acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua 

catalana equivalent o superior al nivell de suficiència de català (C1). 

- Igualment hauran d'acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa 

per ocupar els llocs de treball a la Vall d'Aran. 

 

 

Puc participar per traslladar-me a llocs de treball dels DOS PRIMERS CURSOS DE l'ESO? 

- Podran els docents que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu (d'acord amb el 

que estableix el punt 1 de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d'educació) 

-  També aquells/es en situació de pèrdua de la destinació definitiva per supressió 

en la plantilla del centre del lloc de treball que ocupaven en un institut o institut 

escola. 

 

I si estic ocupant un dels llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO, puc sol·licitar 

llocs de treball del nivell d'educació infantil i primària? 

- Podran aquells docents que compleixin amb els requisits d'especialitat.  

- Però en cas d'obtenir destinació definitiva, perdran l'opció a obtenir destinació 

en llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO (d'acord amb la disposició 

transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre). 

 

Puc participar de manera simultània en diferents fases? 

- Sí, és compatible. 

- Caldrà emplenar una única sol·licitud,  formalitzada per via telemàtica, on es farà 

constar les fases per les quals es participa. 

- Obtenir destinació en una de les fases comportarà l'anul·lació de les sol·licituds 

en la posterior o posteriors. 

 

Fins quina data es tindrà en compte el RECONEIXEMENT DELS REQUISITS? 

- Totes les condicions exigides en aquest concurs han d'estar complertes o 

reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds,  



 
 
 

 

o llevat del requisit establert en la base 16 relatiu a la permanència en la 

darrera destinació definitiva obtinguda, 

o i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas 

dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència o 

suspensió de funcions. 

 

Com ho he de fer SI SOL.LICITO ALTRES ADMINISTRACIONS? 

- Has d’emplenar una sol·licitud única. 

- Els i les docents no dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya que 

desitgin sol·licitar llocs de treball d'aquesta comunitat, hauran d'emplenar el 

model de sol·licitud de la comunitat autònoma de la qual depenen, i presentar-

la a la mateixa Comunitat, però atenent a les instruccions de la convocatòria del 

concurs de trasllats pel que fa a les peticions de llocs de treball de la Comunitat 

Autònoma de Catalunya. 

 

Com puc fer una RECLAMACIÓ O ESCRIT DE DESISTIMENT? 

- S'haurà de presentar també a les unitats on s'ha presentat la sol·licitud. 

-  A través de les vies telemàtiques habilitades (mitjançant Petició Genèrica: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica). 

- Dirigida als òrgans de gestió de personal docent dels serveis territorials o 

Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

Quan sabré les VACANTS DELS CENTRES? 

- Concurses “a cegues”: abans de la resolució provisional, la Direcció General de 

Professorat i Personal de Centres Públics farà públiques al DOGC les vacants 

provisionals a l'efecte d'aquest concurs i, amb anterioritat a la resolució 

definitiva, les vacants definitives. 

- Cal que tinguis en compte que es consideraran vacants:  

o Les que es produeixin com a mínim fins al 31 de desembre de 2020. 

o Les vacants resultants de la resolució del mateix concurs. 

I que aquestes hauran de correspondre a llocs de treball ordinaris. 

 

Què vol dir que tinc DRET PREFERENT AL CENTRE? 

- Només poden participar-hi  el personal afectat per la pèrdua de la destinació 

definitiva com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven en el 

centre. (bases 23 a 26). 

- Marcant la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre i consignar, 

per ordre de preferència, les especialitats que tinguin reconegudes i per les 

quals voluntàriament desitgin ser destinats per aquesta fase. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica


 
 
 

 

 

Què és té en compte quan concorren dos o més participants en el dret preferent a un 

mateix centre? 

- S'adjudicarà el lloc a qui compti amb major puntuació en aplicació dels barems 

de mèrits (annex 2).  

- En cas d'empat:  

o el primer criteri de desempat serà el de major temps de serveis efectius 

en el centre com a funcionari o funcionària de carrera.  

o Si l'empat persisteix, s'atendrà la major puntuació en cada un dels 

apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. I com a 

últim criteri, la major puntuació en els diversos subapartats, també tal 

com hi apareixen.  

o Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria 

del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació 

obtinguda. 

- Aquest dret preferent a centre implica una priorització per obtenir destinació 

davant d'aquells que exercitin el dret preferent a municipi o zona. 

 

Què vol dir que tinc DRET PREFERENT AL MUNICIPI O ZONA? 

- Tindran dret preferent el personal funcionari de carrera que es trobin en algun 

dels supòsits següents: 

o a) Aquells/lles afectats/des per la pèrdua de la destinació definitiva per 

supressió del lloc de treball (IMPORTANT! Cal indicar si desitgen fer ús 

del dret preferent en la zona o en el municipi corresponent al centre del 

qual hagin estat desplaçats. Si no ho indiquen, es considerarà que 

sol·liciten l'àmbit de la zona). 

o b) Aquells/es que van passar a exercir en un altre lloc a l'Administració 

Pública, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter 

definitiu, sempre que hagin cessat en aquest altre lloc i hagin mantingut 

la seva situació de servei actiu en el cos de mestres o cossos docents 

d'ensenyaments secundaris. 

o c) Aquells/es destinats/des en centres públics espanyols a l'estranger que 

hagin de reincorporar-se a una nova destinació a l'inici del curs 2021-

2022 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagin 

assolit el dret preferent a municipi, i als quals el Reial decret 1138/2002, 

de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri 

d'Educació a l'exterior (BOE núm. 262, d'1.11.2002) els reconeix el dret a 

ocupar quan retornin a Espanya un lloc de treball al municipi on van tenir 

la seva destinació definitiva en el moment de l'adscripció a l'estranger.  

o d) Aquells/es que tenen reconegut el dret preferent a municipi o a zona 

en virtut d'execució de sentència o resolució de recurs administratiu.  



 
 
 

 

o e) Aquells/es que, havent estat declarats/des jubilats/des per incapacitat 

permanent, hagin estat posteriorment rehabilitats per al servei actiu i no 

tinguin destinació definitiva. 

IMPORTANT! Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a municipi, excepte els i 

les docents afectats/es per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc 

de treball (supòsit a), els quals podran optar per exercitar aquest dret en la zona o 

en el municipi corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats. 

Com al·lego/calculo els mèrits? 

- IMPORTANT! El personal funcionari en pràctiques no hauran d'al·legar ni 

justificar cap mèrit, donat que el barem no els és d'aplicació i obtenen destinació 

seguint la prioritat indicada a la base 20. En els altres casos:  

- Alguns mèrits vindran calculats per defecte en l'aplicació telemàtica de 

sol·licitud de participació al concurs.  

- En cas que els barems corresponents als apartats i subapartats anteriors no 

constin o el/la participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les 

al·legacions que consideri convenients, en la forma que s'indiqui en l'aplicació 

telemàtica i, si escau, acreditar documentalment els mèrits al·legats.  

- La justificació documental no serà necessària quan hi hagi constància dels mèrits 

al·legats en el Registre informàtic de personal docent, els quals es podran 

consultar mitjançant l'aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya. 

 

Qui realitza la valoració del mèrits al·legats? 

- Les comissions avaluadores,  realitzaran aquelles que al·leguin els concursants 

en relació als subapartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de 

l'annex 2. 

- Les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament 

d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona,  per delegació de la comissió 

avaluadora, la duran a terme per a la resta d'apartats i subapartats del barem de 

mèrits. 

 

Què passa si m’equivoco amb el codi d’un centre o municipi i em toca una destinació que 

no volia? 

- Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la 

petició si no es correspon a cap dels municipis o centres existents, o bé  

IMPORTANT! que s'obtingui destinació en un centre no desitjat. 

 

Què passa si a la resolució provisional dels centres, veig que algú amb menys puntuació 

que jo, li han donat un centre que jo he sol·licitat? 



 
 
 

 

- S'obrirà un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la 

resolució provisional, per presentar reclamacions contra la resolució provisional.  

- Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la 

documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament 

justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de 

participació. 

Puc RENUNCIAR a la plaça adjudicada en la resolució provisional? 

- En el mateix termini de 10 dies abans esmentat, els i les concursants podran presentar 

desistiments a la participació en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de 

trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui 

voluntària. 

 

Puc RENUNCIAR a la plaça adjudicada en la resolució definitiva? 

- Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els i les concursants 

voluntaris/es que desisteixin de la participació, s'emetrà resolució definitiva 

d'adjudicació de llocs de treball, que es publicarà al web del Departament 

d'Educació, i posteriorment en el DOGC. 

- Amb la publicació de la resolució definitiva en el DOGC s'entendrà notificada als i 

les participants l'estimació o desestimació dels desistiments i de les 

reclamacions i la resolució definitiva del concurs a tots els efectes. 

- Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquesta convocatòria 

seran irrenunciables. Contra la resolució definitiva del concurs es podrà 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de 

l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, 

potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, o qualsevol altre 

recurs que el participant consideri convenient per a la defensa dels seus 

interessos. 

Si em donen plaça definitiva en aquest concurs, quan l’ocuparé? 

- La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2021, i se 

cessarà en la de procedència el 31 d'agost de 2021. 


