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ADJUDICACIONS PROVISIONALS
RESOLUCIÓ ENS/878/2012, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les
adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2012 per al
personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per

modificació de les plantilles dels centres docents públics.

Resum del aspectes més destacats

Participació 

Participació obligatòria:
Personal  docent funcionari  de carrera o en pràctiques que no té destinació  definitiva ni  provisional  a 1 de  
setembre de 2012. 
Professorat excedent que sol·licita el  reingrés al  servei actiu l’1 de setembre de 2012 (Si no participa,  serà 
adscrit d’ofici).
Participació voluntària:
Personal docent amb destinació definitiva que l’1 de setembre de 2012 no tingui ja concedida una comissió de 
serveis i el professorat interí docent amb serveis prestats. 
(Excepcionalment,  i  en  ocasió  de  vacant,  es  podrà  adjudicar  destinació  en  comissió  de  serveis  a  personal 
funcionari dependent d’altres administracions educatives).

Ordre dels col·lectius docents 

No s’adjudicarà destinació a cap docent d’un col·lectiu mentre resti sense destinar algun docent al qual s’hagi  
d’adjudicar destinació d’ofici d’un col·lectiu precedent. No es podrà obtenir destinació en una fase si se n’ha  
obtingut en una fase anterior.

Ordre de les adjudicacions:
a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball
b)  Professorat  que  ha  perdut  la  destinació  definitiva  per  adscripció  temporal  a  l’estranger  o  a  llocs  de 
l’Administració no reservats exclusivament a docents.
c.1) Professorat funcionari de carrera amb dret a acollir-se a l’adequació de la destinació o l’especialitat.
c.2) Professorat funcionari de carrera amb condició legal de disminuït.
c.3) Professorat que ha ajornat la fase de pràctiques.
d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al 
servei actiu amb data 1 de setembre de 2012, llevat del que s’inclou al col·lectiu c).
e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s’inclou al col·lectiu c), 
inclòs el dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1 de setembre de 2012.
f.1) Professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats a centres públics 
dependents del Departament d’Ensenyament amb la condició legal de disminuït.
f.2) Resta de professorat interí.

Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres

a) Personal funcionari de carrera i personal que tingui ajornada la fase de pràctiques o que no l’hagi superada: 
del 17 de maig a l’1 de juny de 2012.
(Professorat  afectat  per  la  pèrdua  de  la  destinació  definitiva  a  1  de  setembre  de  2012:  si  la  tramitació  i  
comunicació es realitza amb posterioritat a l’1 de juny de 2012: es perllongarà el  termini i  la sol·licitud de 
destinació provisional també es podrà formalitzar manualment).
b) Personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d’Ensenyament: 
del 4 al 18 de juny de 2012.
c) Propostes formulades per les direccions dels centres: del 19 al 27 de juny de 2012.
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Vacants: centres públics, serveis educatius i altres 

Vacants i resultes: llocs de treball previstos a les plantilles per al curs 2012-2013, a dedicació completa i no  
ocupats amb caràcter definitiu o provisional amb professorat amb nomenament vigent per al curs 2012-2013, en 
els  centres  públics  dependents  del  Departament  d’Ensenyament,  serveis  educatius,  aules  hospitalàries  i  en 
centres dependents d’altres departaments.
Si  es  crea  un  nou  centre  després  de  la  publicació  d’aquesta  Resolució,  els  llocs  de  treball 
s’adjudicaran en l’àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

Formalització telemàtica de la sol·licitud

-  Al  programa es  troben els  horaris  de connexió  i  les  instruccions  per emplenar  els  diferents  camps de la  
sol·licitud.  Es pot disposar de còpia impresa de la sol·licitud definitiva, amb un número de control a efectes de  
registre i les dades de la sol·licitud. Dins del termini de presentació es pot eliminar la sol·licitud i trametre una 
altra sol·licitud. 
Només  s'ha  de  presentar,  dins  del  termini  de  sol·licituds,  la  impressió  de  la  instància  i  la 
documentació pertinent (BASE 3.2) en els casos següents:

El professorat que participa amb la condició legal de disminuït;
Sol·licitants de comissió de serveis per motius personals o professionals greus;
Sol·licitants que s’acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals;
Professorat dependent d’una altra administració educativa.

- Es pot formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos 
d’aquesta Resolució.

- Es pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d’elecció.

Requisit d’especialitat:
- Titular per superació del procés selectiu.
- Habilitació especial. 
- Cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i  mestres de taller  
d’arts  plàstiques  i  disseny:  poden  sol·licitar  llocs  de  treball  d’una  especialitat  si  acrediten  una  experiència 
mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat. 
- Llocs de treball d’una especialitat si es té la titulació idònia (Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny annex 4).
- El professorat que el curs 2011-2012 ha estat destinat a un lloc de treball per habilitació transitòria també  
podrà sol·licitar la confirmació en aquest mateix lloc.
- Exclusivament per a l’adjudicació d’ofici: es podran indicar, dins de les seves peticions d’especialitat, aquella 
o aquelles per a les quals tinguin la titulació idònia, d’acord amb la taula de titulacions que figura a l’annex 4 de 
la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny. En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, l’Administració les 
afegirà d’ofici.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu 
lloc de treball ha d'emplenar les dades de confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció a  
llocs de diversitat i peticions de la fase d’elecció. Es pot sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de  
destinació del  curs 2011-2012,  quan aquest  és diferent del centre de la darrera destinació definitiva,  i/o la  
confirmació al centre de la darrera destinació definitiva. Dins de cada centre, es podrà optar per l’especialitat de 
la destinació definitiva i/o una altra especialitat. En cas de demanar confirmació en ambdós centres, indicarà 
quina de les dues preval.

El  professorat  que  ha  perdut  la  destinació  definitiva  per  adscripció  a  llocs  de  l’estranger  o  de 
l’Administració ha d'emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció 
a llocs de diversitat, peticions de la fase d’elecció, i petició de comarques als efectes d’adjudicació d’ofici. Podrà  
sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la  mateixa 
especialitat i/o en un lloc d’una altra especialitat.

El professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el 
reingrés ha d'emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció a llocs 
de  diversitat,  peticions  de  la  fase  d’elecció,  i  petició  de  comarques  als  efectes  d’adjudicació  d’ofici.  Podrà 
sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la mateixa 
especialitat i/o en un lloc d’una altra especialitat.
El professorat  amb ajornament  de la  fase de pràctiques que  ha  de ser  destinat  com a  funcionari  en 
pràctiques emplenarà la instància d’acord amb el model d’aquest col·lectiu d).

El professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis de forma individual  podrà 
formalitzar  sol·licitud  individual  de  comissió  de  serveis,  en  la  fase  d’elecció,  el  professorat  amb destinació 
definitiva pels motius següents:
a) Finalitzar el mandat de director/a d’un centre docent públic amb data 30 de juny de 2012.
b) Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d’atenció educativa 
preferent.



c) Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.
Aquests motius no són excloents i, per tant, se’n pot al·legar més d’un, però l’ordre de prioritat és l'indicat abans.  
El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional  
greus (supòsit c) les haurà d’indicar a la sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació 
d’instàncies, la documentació justificativa que consideri  adient en relació amb els motius de la seva petició. 
Només participarà en la fase d’elecció si la direcció dels SSTT estima la seva sol·licitud. El professorat emplenarà 
les dades d’especialitat i podrà optar a llocs de diversitat en instituts i aules d’acollida.

El professorat interí podrà participar, amb caràcter voluntari, emplenant les dades de: confirmació al centre 
(en un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d’una altra especialitat), especialitats de la fase d’elecció, 
opció a llocs de diversitat (interins de la borsa de secundària), peticions de la fase d’elecció i petició de 
comarques.
Només es podran demanar fins a sis especialitats de les que li constin en la borsa de treball en el moment de 
presentar la sol·licitud. Durant el termini de presentació de la sol·licitud es podran modificar les dades. 

El professorat interí i substitut que tingui 55 anys a 31 d’agost de 2012 i que fins al curs 2011-2012 estava 
acollit a les garanties de continuïtat ha d’incloure en la seva sol·licitud de destinació provisional un mínim de 20 
comarques per tal de poder-se acollir, en el cas de no obtenir destinació, a la mesura que preveu la Resolució 
d’instruccions de la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 de demanar durant el 
mes de setembre els canvis d’àmbit territorial que vulgui, amb la finalitat d’obtenir un nomenament.

- Titulació: El personal interí haurà d’acreditar la capacitació per impartir les àrees i les matèries assignades al 
lloc de treball a què aspiri, si el lloc té com a requisit tenir una determinada especialitat docent.  

-  Capacitació  per  experiència  docent:  Experiència  docent  d’haver  impartit,  amb  nomenament  d’interí 
corresponent a l’especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents 
a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents 
del grup B. (Llevat de les especialitats d’educació física i d’orientació educativa).

- Idoneïtat: Si després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d’Educació emet informe 
negatiu en relació amb la idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment de l’article 6.3 del 
Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost.

-  Es pot ser destinat a llocs de treball  de les especialitats de cicles formatius,  d’escoles oficials d’idiomes i  
d’escoles d’art i superiors de disseny si es té reconeguda la idoneïtat corresponent en el moment de l’adjudicació, 
i figura consignada a la borsa de treball.

Proposta de les direccions dels centres i confirmació de professorat en comissió de 
serveis

Les direccions  dels  centres  formalitzaran les  propostes  de destinacions  per  via  telemàtica  dins  del  termini 
establert (base 3.1). El professorat afectat ha de manifestar la seva conformitat a la proposta de continuïtat o  
d’ocupació de llocs de treball específics o singulars. Les direccions no formalitzaran propostes de professorat que 
ja  té  destinació  provisional  per  al  curs  2012-2013,  excepte  que  es  tracti  de  propostes  de  destinació  per 
possibilitar l’exercici d’òrgans unipersonals de govern en un centre que inicia les seves activitats a 1 de setembre 
de 2012.
Les direccions de centre podrà comunicar, amb la proposta prèvia motivada d’una comissió del centre formada 
per l’equip directiu i dos professors proposats pel consell escolar, el professorat que, per raó de la seva capacitat 
i idoneïtat, pot ocupar els llocs de treball a: 
Centres de nova/recent posada en funcionament
Centres CAEP 
Aula d’acollida;
Unitats de suport d’educació especial; 
Llocs de treball singulars dels centres amb pla estratègic per a l’autonomia de centre (instituts i  centres de 
formació de persones adultes);
llocs  del  Programa  d’acompanyament  escolar  (PROA)  i  del  Projecte  educatiu  de  Sant  Cosme  (el  Prat  de 
Llobregat) (instituts i centres de formació de persones adultes);
Nous cicles formatius.

En general les propostes seran de personal funcionari  o personal interí  que hagi prestat serveis en centres 
públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d’agost de 2012. En el cas que la proposta recaigui sobre personal  
interí, aquest tindrà preferència per ocupar el lloc de proposta dins del col·lectiu de personal interí.
(Cal consultar la Resolució per veure cada cas i saber quines vacants poden ser cobertes per personal interí i si 
poden ser adjudicades en el procediment general si no són objecte de proposta.)

El professorat que està en comissió de serveis i només opta a la confirmació, no ha de 
presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals 

Procediment previ a proposta de les direccions dels SSTT i/o les direccions dels centres per a llocs de treball en:



serveis  educatius,.  aules  hospitalàries  i  centres  dependents  d’altres  departaments,  centres  de  formació  de 
persones adultes ubicats en centres penitenciaris, llocs de treball per professorat que ocupa càrrecs directius 
(diferents del de la direcció) en instituts, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors de disseny i centres  
de formació de persones adultes.

Si,  excepcionalment, la proposta recau en personal interí,  haurà de tenir 24 mesos de serveis a la borsa de 
personal interí del Departament d’Ensenyament, comptats a 31 d’agost de 2012.
Les vacants dels EAP i CREDA que no es proveeixin mitjançant el procediment previ de destinacions podran ser 
adjudicades mitjançant el procediment general. 

Fases d’adjudicació

Primera fase: proposta de direccions.
Segona i tercera fase: confirmació al mateix centre (en el mateix lloc o diferent del curs actual).
El professorat podrà demanar, en ocasió de vacant i si en compleix els requisits, la confirmació al mateix centre 
en què ha estat destinat aquest curs, i sol·licitar el mateix lloc/especialitat o un de diferent.
El personal interí ha d’informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2011-2012 que sol·licita la 
confirmació al mateix centre.
quarta fase: elecció i, si escau, adjudicació d’ofici.

Amb caràcter general, el professorat que pot ser destinat d'ofici ha d'indicar totes les comarques de Catalunya 
per ordre i totes les especialitats que té reconegudes. En cas de no fer-ho l'administració les afegira d'ofici.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc, en ocasió de vacant, tindrà  
preferència en l’adjudicació en llocs del centre o al municipi o zona educativa de la seva darrera destinació 
definitiva. També tindrà preferència per confirmar-se en el lloc de treball i centre on ha exercit provisionalment  
el curs 2011-2012.

Amb caràcter general,en cas de concórrer més d’un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase,  
s’aplicaran els criteris de prioritat següents:
a) Ser titular d’una especialitat obtinguda per procediment selectiu (oposició o adquisició de noves especialitats).
b) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.
c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
Si de l’aplicació dels criteris dels apartats anteriors es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà el següent:
1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos, comptat a 31 d’agost de 
2012.
2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva, comptada a 31 d’agost de 2012.
3r. Any més antic d’ingrés al cos.
4t. Pertànyer a un dels cossos de catedràtics.
5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.
Als funcionaris dels cossos de catedràtics se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels 
corresponents cossos de professors, i els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics.

Presa de possessió i durada dels nomenaments 

Les destinacions definitives són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2012, 
data de presa de possessió i  finalitzen el  31 d’agost  de 2013,  llevat que es produeixi  la reincorporació del  
funcionari de carrera propietari del lloc de treball o la incorporació d’un funcionari de carrera, en el cas d’un lloc 
ocupat per personal interí. 

Publicitat 

Resolució provisional de destinació el mes de juliol de 2012, amb un termini de tres dies de presentació de 
reclamacions. 
Resolució definitiva durant el mes de juliol de 2012. 

Ambdues  resolucions  es  faran  públiques  als  SSTT  i  també  es  podran  consultar  a  l’adreça  d’Internet  del 
Departament d’Ensenyament. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2012-2013 mitjançant processos  
d’adjudicació anteriors, ni el professorat al qual, tot i que hagi estat nomenat càrrec directiu d’un centre públic 
amb efectes d’1 de juliol de 2012, ja se li hagi adjudicat destinació provisional al centre per aquest motiu, ni el  
professorat destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

Reclamacions i recursos 

Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions es podrà interposar recurs de reposició davant el 
subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació.  La  valoració  de  les  al·legacions  manifestades  en  les  sol·licituds  de  comissió  de  serveis  per 
circumstàncies de caràcter personal o professional greus, només es podran tenir en compte si s’aporta nova 
documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la petició. Per tant, en cap cas el  
possible recurs requerirà resolució individual expressa contra la seva denegació.


