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ASPECTES GENERALS 
• S’oferiran vacants de llocs ordina-

ris (no amb perfil professional) fins al 
31 de desembre de 2022 i les va-
cants resultants de la resolució del ma-
teix concurs.  

• Tots els mèrits s’han de tenir com-
plerts o reconeguts a 7 de novembre 
de 2022.                          

• Termini de presentació de sol·lici-
tuds: del 17 d’octubre al 7 de no-
vembre de 2022.

• Llista amb l’adjudicació provisi-
onal (cossos d’ensenyaments secunda-
ris i de la inspecció d’Educació): se-
gona quinzena de febrer de 2023, 
(cos de mestres): primera quinzena 
de març de 2023 (hi haurà 10 dies 
hàbils per reclamacions. També per 
desestimacions si la participació va ser 
voluntària). 

• Llista amb l’adjudicació defini-
tiva (cossos d’ensenyament secunda-
ris, de la inspecció d’Educació i cos 
de mestres): primera quinzena de 
maig de 2023.

• La prioritat la dona l’any d’oposició i 
l’ordre en què apareguin en la Resolu-
ció d’aspirants.

• Professorat amb discapacitat tindrà 
preferència per escollir vacants dintre 
del procediment d’ingrés lliure.

• Al Concurs General de Trasllats no 
surten ni centres de Persones adul-
tes (CFA/AFA), ni Serveis Educatius 
(EAPs, CRP, LIC)  ni  l’Institut Artístic 
Oriol Martorell (Consorci).

SOL·LICITUD
• Termini de presentació sol·licituds: 

del 17 d’octubre al 7 de novem-
bre de 2022, ambdós inclosos. 

• El procediment telemàtic a tra-
vés d’ATRI. (Presentació de docu-
ments justificatius també a través de:  
https://web.gencat.cat/ca/tramits/
tramitstemes/Peticio-generica ).
Es considera enviada la sol·licitud  quan has 
clicat el botó “envia”. És bo quedar-se amb 
una còpia per si s’han de fer reclamacions. 
També es pot eliminar la sol·licitud, sempre 
dins del termini de presentació, amb el botó 
“anul.lar”.

• Màxim de 300 peticions (centre o mu-
nicipi)
a. Per especialitat: ordenant 

totes les especialitats, reconegudes 
abans de demanar centres i l’aplica-
tiu buscarà per a cada petició totes 
les especialitats segons l’ordenació.

b. Per centre: per a cada petició 
de centre especificar la o les especia-
litats que es vol demanar. 

c. Es poden combinar a) i b). 
• Els llocs de treball itinerants, centres 

d‘educació especial o de complexitat 
màxima cal sol·licitar-los expressa-
ment.

• Cal sol·licitar els llocs de treball per 
ordre de preferència, seleccionant el 
codi de centre o de municipi. No hi ha 
codis de zones ni comarques.

• En cas de petició genèrica de muni-
cipi, s’adjudicarà el primer centre del 
municipi amb vacant o resulta en l’or-
dre que apareix a l’annex 3.

NOVETATS!
Per als funcionaris de carrera (no inclosos 
els que enguany són funcionaris en pràc-
tiques)

La puntuació del temps treballat com 
a personal funcionari de carrera, en 
pràctiques i interí serà efectiva per a:
• l’Antiguitat del cos,
• l’Exercici de càrrecs directius i altres 

funcions,
• Lloc de treball de l’Administració 

educativa d’igual nivell o superior,
• Per cada curs de tutorització de les 

pràctiques de títols oficials o màster

VALORACIÓ DE CGT SOBRE EL 
CONCURS DE TRASLLATS
Una altra vegada, estem davant d’un pro-
cés de Concurs de Trasllats en què el col-
lectiu docent es veu abocat a participar-hi 
“a cegues” ja que les concursants no 
tindran opció a conèixer les vacants fins 
que no s’hagin publicat les adjudicacions 
provisionals.

El fet que només es contempli l’oferta de 
vacants de llocs de treball ordinaris per-
petua situacions perjudicials i d’indefensió 
cap al col·lectiu docent. D’una banda, es 
produeix una retallada important 
del total de places que s’haurien de 
publicar, i d’altra banda, manté la reser-
va de llocs de treball específics estructu-
rals per a la configuració d’una part de la 
plantilla a discreció de les direccions.
L’aplicació de la LEC, amb el Decret de 
Plantilles, permet reservar una part de les 
vacants perquè les direccions puguin triar 
professorat segons el “perfil” o determinar 
llocs de treball singulars, fomentant la 
privatització i la jerarquització dels 
centres públics.  

Des de CGT reclamem un concurs 
de trasllats transparent i que surtin 
la totalitat de les places vacants.

CONCURS DE TRASLLATS 2022

DEFIN
ITIVA

PROVISIONAL

COMISSIÓ

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


• La participació és OBLIGATÒRIA 
en els casos sense plaça definitiva o en 
pràctiques. 

• L’ordre en què estan detallades les fa-
ses del concurs implica una prelació 
en l’adjudicació.

• La participació simultània en les dife-
rents fases és compatible però cal em-
plenar una única sol·licitud.

• El fet d’obtenir destinació en una de 
les fases comporta l’anul·lació de les 
peticions en les posteriors.

FASE 1 DRET PREFERENT
1.1 a centre
Poden participar-hi

a. Docents afectats per la pèrdua de la 
destinació definitiva com a conse-
qüència de la supressió del llocs que 
ocupaven en els centres

b. El professorat dels cossos de catedrà-
tics i de professors d’ensenyament se-
cundari i del cos de professors tècnics 
de formació professional amb desti-
nació definitiva en el centre, que ha 
superat el procediment selectiu d’ad-
quisició de noves especialitats i hagi 
adquirit l’altra nova especialitat.

1.2 a municipi o zona
Poden participar-hi:

a. Docents amb pèrdua de la destinació 
definitiva per supressió del lloc de tre-
ball.

b. Docents que van passar a exercir en 
un altre lloc a l’Administració Públi-
ca, 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.

c. Docents amb destinació en centres pú-
blics espanyols a l’estranger que hagin 
de reincorporar-se a una nova destina-
ció a l’inici del curs 2023-2024 o que, 
havent-se reincorporat en cursos an-
teriors, encara no hagin assolit el dret 
preferent a municipi.

d. Docents amb dret preferent a mu-
nicipi o zona en virtut d’execució de 
sentència o resolució de recurs admi-
nistratiu.

e. Docents que, després d’haver estat de-
clarat jubilats per incapacitat perma-
nent, hagin estat posteriorment reha-
bilitats per al servei actiu i no tinguin 
destinació definitiva.

Per mantenir aquest dret, s’haurà de participar en 
totes les convocatòries fins que s’assoleixi una nova 
destinació, independentment que s’hagi aconseguit 
vacant en la fase de concurs de trasllats.

FASE 2 CONCURS DE TRASLLATS
Participació: 
2.1 FORÇOSA
A) PRIMÀRIA:

a. Mestres en pràctiques
b. Mestres en situació administrativa de 

servei actiu sense destinació definitiva 
i amb destinació provisional.

c. Mestres que hagin reingressat al servei 
actiu amb destinació provisional.

d. Mestres afectats/afectades per supres-
sió del lloc de treball que ocupaven 
amb caràcter definitiu.

e. Mestres 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. Mestres afectats per compliment de 
sentència o resolució de recurs.

g. Mestres en situació administrativa 
d’excedència forçosa.

h. Mestres en suspensió de funcions, 
una vegada complerta la sanció. 

B) SECUNDÀRIA
a. Reingrés en el servei actiu amb desti-

nació provisional.
b. Compliment de sentència o resolució 

de recurs.
c. Pèrdua de la destinació definitiva per 

supressió del lloc de treball.
d. Excedència forçosa.
e. Suspensió de funcions, una vega-

da complerta la sanció.
f. Procedir de llocs de treball docent a 

l’estranger o d’altres llocs de l’Admi-
nistració, o per cause anàlogues que 
han implicat la pèrdua del lloc de tre-
ball que ocupaven amb caràcter defi-
nitiu, i han reingressat en destinació 
provisional o els correspon fer-ho amb 
efectes del curs 2023-2024.

g. Els funcionaris i les funcionàries do-
cents dels cossos a què es refereix 
aquesta convocatòria en situació ad-
ministrativa de servei actiu, sense 
destinació definitiva i amb destinació 
provisional, inclosos els funcionaris en 
pràctiques.

2.2 VOLUNTÀRIA:
A) PRIMÀRIA:

a. Mestres amb destinació definitiva, si-
gui quina sigui l’Administració de la 
qual depenguin o per la qual hagin in-
gressat al cos 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·licita llocs 
de l’àmbit de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya. Si sol·licita llocs d’àm-
bit de gestió d’altres administracions 
educatives, el termini de permanència 
serà de dos anys, establert amb caràcter 
general a l’article 2.1 del Reial decret 
1364/2010 esmentat, sens perjudici del 
que disposen les bases 10 i 13 d’aquest 
annex per a mestres que desitgin fer ús 
del dret preferent a centre o del dret 
preferent a municipi o zona, a qui no 
s’exigeix l’esmentat requisit de perma-
nència al centre de destinació definitiva 
mentre no assoleixin aquell dret.

b. El personal funcionari que es trobi en 
qualsevol situació administrativa di-
ferent de la de servei actiu només pot 
participar en el concurs de trasllats 
regulat per aquesta Resolució si l’1 de 
setembre de 2023 compleix el requisit 
per reingressar al servei actiu.

c. Mestres en situació d’excedència vo-
luntària per interès particular

d. El personal funcionari que es trobi en 
la situació d’excedència voluntària per 
interès particular sempre que a la fina-
lització del curs escolar en què es realit-
za la convocatòria hagin transcorregut 
els dos anys des que van passar a la situ-
ació d’excedència voluntària.

e. Mestres en situació de suspensió sem-
pre que a l’acabament del curs escolar 
en què es realitza la convocatòria tin-
guin complerta la sanció disciplinària 
de suspensió. 

Si no participa en el concurs, serà declarat en situ-
ació d’excedència voluntària per interès particular.

B) SECUNDÀRIA
a. Qualsevol situació administrativa, sem-

pre que reuneixin els requisits exigits.
b. Funcionariat d’altres administracions 

educatives si reuneixen els requisits es-
tablerts (si no es té la primera destina-
ció definitiva només poden optar a llocs 
que depenen de l’Administració educa-
tiva mitjançant la qual van accedir o 
van ingressar als cossos docents, excep-
te que en la convocatòria en la qual van 
ser seleccionats no s’establís l’exigència 
d’aquest requisit per no haver-se pro-
duït el traspàs de competències en ma-
tèria d’ensenyament no universitari).

FASES DEL CONCURS

1. DRET PREFERENT

2. CONCURS DE TRASLLATS

2.1 CONCURS FORÇOS

2.2 CONCURS VOLUNTARI



BAREMACIÓ DE MÈRITS (per apartats) PUNTUACIÓ
1.1 Antiguitat en el centre

1.1.1 Temps de permanència ininterrompuda com a funcionària/ri de carrera amb destinació 
definitiva en el centre des del qual participa:

Pel primer i segon any
Pel tercer any
Pel  quart i següents

1.1.2 Temps transcorregut en situació de provisionalitat pel personal funcionari de carrera que 
mai no ha obtingut destinació definitiva:

Per cada any fins que no obtinguin la propietat definitiva
Al personal funcionari de carrera que participa amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació 
definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li suma l’obtinguda 
per aquest subapartat. Una vegada obtinguda una nova destinació no pot acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Temps a personal funcionària/ri de carrera en un centre o lloc de treball que tingui la 
consideració de dificultat especial

No es computa el temps fora del centre en comissió de serveis, amb llicència d’estudis o en supòsits anàlegs 
que impliquen que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

0,1666 pts/mes complet
0,3333 pts/mes complet
0,5000 pts/mes complet

0,1666 pts/mes complet

0,1666 pts/mes complet

2 punts/any
4 punts/any
6 punts/any

2 punts/any

2 punts/any

1.2 Antiguitat al cos.
NOVETAT! > (També és computable el temps d’interinatge i l’any de pràctiques)

1.2.1 Temps de servei actiu com a funcionari/ària (mateix cos al qual es concursa) 
1.2.2 Temps de servei actiu com a funcionari/ària (altres cossos del mateix subgrup o superior)
1.2.3 Temps de servei actiu com a funcionari/ària (altres cossos d’un subgrup inferior)

0,1666 pts/mes complet
0,125 pts/mes complet
0,0625 pts/mes complet

2 punts/any
1,5 punts/any
0,75 punts

2. Personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics 5 punts

3. Mèrits acadèmics (diferents dels requerits per a l’ingrés al cos) Màxim 10 punts

3.1.1 Títol de doctor/a
3.1.2 Títol de màster  (mínim 60 crèdits) 
3.1.3 Suficiència investigadora o certificat d’estudis avançats
3.1.4 Obtenció premi extraordinari en doctorat, llicenciatura,
3.2.1 Títol oficial universitari de grau 
3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle
3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle 
3.3 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional

a) Certificació de nivell C2 del Consell d’Europa
b) Certificació de nivell C1 del Consell d’Europa
c) Certificació de nivell B2 del Consell d’Europa
d) Certificació de nivell B1 del Consell d’Europa
e) Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic/a d’esports superior o de 
formació professional o equivalent:.
f) Títol professional de grau mitjà de música o dansa dels conservatoris professionals i supe-
riors de música i dansa

5 punts
3 punts
2 punts
1 punt
5 punts
3 punts
3 punts

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

2 punts

1,5 punts

4. Exercicis de càrrecs directius i altres funcions. 
NOVETAT! > (També és computable el temps d’interinatge i l’any de pràctiques)

Màxim 20 punts

4.1 Director/a en centres docents públics.
4.2 Vicedirector/a, subdirector/a, secretari/ària o cap d’estudis en centres públics docents.
4.3 Coordinador/a, cap de seminari/departament, tutoria, etc.

0,3333 pts/mes complet
0,2083 pts/mes complet
0,0833 pts/mes complet

4 punts/any
2,5 punts/any
1 punt/any

5. Formació i perfeccionament Màxim 10 punts

5.1 Cursos superats, assistència a cursos de formació permanent
(El nombre d’hores computables per setmana en les activitats no presencials i semipresencials  
no pot ser superior a 10.) 

5.2 Cursos impartits, participació com a ponent, professor, etc. Per cada 3 hores acreditades, 
5.3 Per cada especialitat de la qual la persona participant és titular, corresponent al cos pel qual 
es concursa, i diferent de la d’ingrés

0,10 pts/cada 10h acr.

0,10 pts/cada 3h acr.
 

Màxim 6 punts

Màxim  4 punts

1 punt

6. Altres mèrits Màxim 15 punts

6.1 Publicacions
6.2 Per premis d’àmbit convocats per una Administració educativa o participació en projectes 
d’investigació o innovació.
6.3 Mèrits artístics i literaris.
6.4 Serveis a llocs de treball de l’Administració educativa d’igual nivell o superior de comple-
ment de destinació a l’assignat al cos pel qual participa.  

NOVETAT! > (També és computable el temps d’interinatge i l’any de pràctiques)
6.5 Participació a tribunals d’oposicions 
6.6 Tutorització de les pràctiques de títols oficials / màster

NOVETAT! > (També és computable el temps d’interinatge i l’any de pràctiques)
6.7 Certificat de nivell superior de català C2 (antic nivell D)

Màxim 8 punts

Fins a 2,5 punts
Fins a 2,5 punts

1,5 punts/any

0,5 /convocatòria
0,1 punts/curs

4 punts



PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ OBLIGADA: 
SI NO FAN SOL·LICITUD, PARTICIPA-
RAN D’OFICI (excepte grup g)

c. Professorat en pràctiques.
d. Funcionariat de carrera en actiu amb 

destinació provisionals. Funcionariat 
de carrera fins al 2006 hauran de de-
manar com a mínim l’especialitat titu-
lar (oposició). 2007 i posteriors, només 
pot obtenir destinació per l’especiali-
tat de l’oposició. 

e. Funcionariat de carrera reingressades 
amb destinació provisionals.

f. Funcionariat que ha perdut la destina-
ció definitiva per supressió del lloc de 
treball.

g. Funcionariat que finalitza l’ocupació 
de llocs de treball a l’estranger.

h. Afectades per compliment de sentèn-
cia o resolució de recurs administratiu. 
(El personal funcionari dels col·lectius 
a, b, c, d, e, que no presenti sol·licitud 
se li adjudicarà d’ofici.)

i. Funcionariat en situació administrati-
va d’excedència forçosa.

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA: 
• Professorat amb destinació definitiva 

que a finals del curs 2020-21 hauran 
estat un any en la darrera destinació 
definitiva. Dos anys si es concursa a la 
resta de l’Estat.

• Funcionariat de carrera en excedència 
voluntària per interès particular.

• Funcionariat de carrera que es troba 
en situació de suspensió per sanció dis-
ciplinària.

Participants que encara no han ob-
tingut la seva primera destinació 
definitiva, hauran de demanar centres 
dependents del Departament d’Educació 
a Catalunya. 

Participants que ja han obtingut la seva 
primera destinació definitiva podran 
combinar peticions de centres i/o muni-
cipis de diferents administracions educati-
ves (fora de Catalunya).

PRELACIÓ DE FASE
L’ordre de les fases del concurs és pre-
ferent a l’hora d’adjudicar un lloc de 
treball. Per un mateix lloc de treball 
d’un determinat col·lectiu, s’adjudicarà 
abans a qui té dret a la fase b), per da-
vant d’una  altra sol·licitud per la fase 
c), per exemple.

PARTICIPACIÓ SIMULTÀNIA 
La participació simultània en les dife-
rents fases serà compatible. Caldrà em-
plenar una única sol·licitud. Qui vulgui 
participar des de fora de Catalunya, 
haurà d’omplir i presentar el model 
de la Comunitat Autònoma de la qual 
depenen, atenent les instruccions de la 
convocatòria pel que fa a la petició de 
llocs de treball de Catalunya.

DRET DE CONCURRÈNCIA 
En la fase de concurs de trasllats, quan 
funcionàries/ris (màxim 4) condicionin 
la seva participació en el concurs a l’ob-
tenció del mateix destí en un o diversos 
centres d’una mateixa província.

MESTRES A INSTITUTS 
Podrà concursar pels dos primers cursos 
de l’ESO qui ja hi tenia plaça definitiva o 
a qui li van suprimir.

ON EM PODEN DONAR LA PLAÇA?
• Només als llocs que s’han demanat i 

s’adjudiquen per ordre.
• L’adjudicació d’ofici es farà només a 

participants forçats que no hagin fet 
la sol·licitud.

• Les destinacions de la resolució de-
finitiva són irrenunciables. En el cas 
que no es vulgui ocupar pots dema-
nar una comissió de servei (CS) a les 
adjudicacions d’estiu. 

• La plaça és provisional si en el con-
curs de trasllats NO s’aconsegueix 
destinació definitiva (NO hi ha ofi-
ci). Caldrà  participar obligatòriament 
en les destinacions provisionals d’es-
tiu.

PREGUNTES FREQÜENTS!
• La baremació del nivell C2 de ca-

talà serà d’un màxim de 4 punts 
(la suma màxima dels apartats 3.3 
i 6.7). La visualització de la pun-
tuació del punt 6.7 no apareixerà 
a l’aplicatiu fins a la publicació de 
la resolució.

• Al funcionariat en pràctiques no se 
li aplica el barem de mèrits (parti-
cipen sense cap punt). La prioritat 
ve determinada per l’any d’oposi-
ció i per l’ordre en què apareguin 
a la Resolució d’aspirants selecci-
onats (tal i com indica la Base 20).

• Al funcionariat de carrera ja se li 
computa el temps de pràctiques i 
d’interinatge.  Aquesta puntuació 
no apareixerà reflectida la pun-
tuació corresponent als apartats 
1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en 
el cos) com a personal interí i fun-
cionari en pràctiques en centres 
públics del Departament d’Edu-
cació, s’afegirà d’ofici i es podrà 
consultar quan es faci pública la 
resolució provisional.

• La baremació de l’apartat 1.1.1. 
afecta el funcionariat amb desti-
nació definitiva; si la situació és 
de provisionalitat se suma segons 
l’apartat 1.1.2 i  per tant no es be-
neficia de l’increment a partir del 
tercer i quart any. En situació de 
Comissió de Serveis, llicència o 
excedència, si s’ha fet possessió de 
la destinació definitiva, es barema 
segons l’apartat 1.1.1.

• Puntuen tots els mèrits acadèmics 
excepte aquells requerits per a 
l’ingrés al cos. Els títols d’idiomes 
només compten si estan expedits 
per escoles oficials d’idiomes.

• Cada vegada que s’obté una nova 
destinació definitiva, es torna a 
iniciar el còmput de la puntuació 
de l’apartat 1.1.1. de permanència 
ininterrompuda de Destinació De-
finitiva, i per tant no acumula el 
de les destinacions anteriors. 

PONENT Av/Prat de la Riba 7, 1r — 25006 Lleida cgtenseponent@gmail.com tel. 973 27 53 57

TARRAGONA Pl. del Nen de les Oques 8, 1r D — 43202 Reus cgteducaciotgn@cgtcatalunya.cat tel. 977 24 25 80

BARCELONA c/Pare Laínez 18, 2n — 08025 Barcelona cgtense@cgtcatalunya.cat tel. 93 310 33 62  

CEB-IMEB c/Pare Laínez 18, 2n — 08025 Barcelona cgtcebimeb@gmail.com tel. 93 310 33 62  

BERGA I SALLENT c/ del Balç 4 — 08600 Berga ense.catcentral@cgtberga.org tel. 640 93 24 05

BAIX LLOBREGAT c/d’Esplugues 46 — 08940 Cornellà de LL. cgtense@cgtbaixllobregat.cat  tel. 93 377 91 63

PENEDÈS / GARRAF c/ Lepant 23, baixos 1a — 08800 Vilanova i la G. cgtensepenedes@cgtcatalunya.cat tel. 93 893 42 61

cgtensenyament.cat cgtense@cgtcatalunya.cat @CGTEnsenyament facebook.com/CGTENSE


