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CONCURS DE 
TRASLLATS 2022-23

USTEC-STES RECLAMEM QUE SURTIN 
UN MÍNIM DE 27.000 PLACES!

En l’actual convocatòria de Concurs de Trasllats (CT), USTEC·
STEs considerem imprescindible i reclamem, com ja hem fet els 
darrers cursos, que es convoqui el màxim nombre de places pos·
sible en aquest procediment. L’estratègia de bloqueig de places per 
part del Departament VULNERA EL DRET A LA MOBILITAT 
DEL PROFESSORAT FUNCIONARI DE CARRERA i impedeix 
l’obtenció de places definitives al professorat que es troba en situa·
ció de provisionalitat. 

USTEC·STEs reclamem que les 27.000 places comptabilit-
zades en el procediment d’estabilització en què estem immer-
sos, tant en el concurs de mèrits com en el concurs d’oposició 
“tou”, també surtin oferides al CT, ja que són llocs estructu-
rals i, per tant, llocs ordinaris.

Des de fa anys, USTEC·STEs denunciem que el Decret 39/2014 
de provisió i perfils provoca múltiples discriminacions i permet el 
bloqueig de places (perfilades o específiques com ara als CFA i ser·
veis educatius), amb l’objectiu que les direccions puguin triar a dit el 
personal i confeccionar plantilles a mida. Tampoc és admissible que 
aquestes places, que no surten al concurs de trasllats, l’administra·
ció catalana les ofereixi en un concurs específic de mèrits de perfils 
professionals el curs vinent. En aquesta línia, USTEC·STEs vam im·

pugnar el passat concurs específic de perfil professional de compe·
tència digital docent i, justament, una recent sentència contra aquest 
concurs ha dictaminat que l’entrevista no és legal per a l’obtenció de 
places definitives a l’administració pública. 

Així mateix, exigim no CONCURSAR A CEGUES. Cal que es 
publiquin, prèviament al termini de sol·licituds, totes les planti·
lles dels centres amb l’especificació de cadascuna de les places. La 
publicació de la plantilla posarà en evidència els centres que tenen 
un gran percentatge de places perfilades de manera que no hi ha 
possibilitat de poder·hi concursar.

L’administració catalana ha dut a terme un canvi rellevant respecte 
anteriors CT en eliminar la publicació de la llista d’admesos i ex·
closos amb la puntuació. USTEC·STEs considerem que aquest canvi 
pot afectar els aspirants, ja que perden una eina que era molt útil per 
valorar i saber amb exactitud i precisió els possibles desplaçaments. 
En eliminar aquest llistat, es perd informació per concursar.

En el cas de la Formació Professional, hem demanat que surtin 
totes les places, perquè probablement serà el darrer CT on les pla·
ces de PTFP puguin moure’s. És el moment per poder·se estabilit·
zar i consolidar la plaça.



Novetat important!
Així mateix, la gran novetat del CT és l’aplicació de la recent Sen·

tència TS 3176/2022, del 31 de juliol de 2022, on es fixa la interpre·
tació que cal donar a la valoració dels serveis prestats a l’empara de 
la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999. Aques·
ta indica el següent:

“La valoració dels serveis prestats com a personal funcionari de 
carrera, fix i interí o personal de durada determinada, no pot ser 
objecte de valoració diferent, sigui obviant el treball desenvolupat pel 
personal funcionari interí, sigui conferint-li menor puntuació”.

Per tant, la puntuació del temps treballat com a personal funcionari 
de carrera, en pràctiques i interí serà efectiva en els següents apartats:

• Antiguitat al cos
• 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

Normativa
Normativa de primària: RESOLUCIÓ EDU/3086/2022, d’11 

d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al per-
sonal 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.

Normativa de secundària: RESOLUCIÓ EDU/3085/2022, d’11 
d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al perso-
nal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball 
vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corres-
ponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim es-
pecial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a 
les escoles d’art i superiors de disseny.

Terminis previstos 
• Publicació de la convocatòria al DOGC: 14 d’octubre del 2022. 

• Termini de presentació de sol·licituds: del 17 d’octubre al 7 de 
novembre de 2022

• Llista amb l’adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secun-
daris i de la Inspecció d’Educació): segona quinzena de febrer de 2023.

• Llista amb l’adjudicació provisional (cos de mestres): primera 
quinzena de març de 2023. 

• A partir de l’endemà de la publicació de les llistes, s’obrirà un 
termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions, per aportar 
la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin 
estat degudament justificats o per desistir de la participació en to·
tes o en qualsevol de les fases si s’hi concursa voluntàriament. 

• Llista amb l’adjudicació definitiva (cossos d’ensenyaments secunda-
ris i de la Inspecció d’Educació): primera quinzena de maig de 2023

• Llista amb l’adjudicació definitiva (cos de mestres): primera 
quinzena de maig de 2023

• Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2023

Aquest Full Informatiu és una guia orientativa de la convoca·
tòria. Per contrastar totes aquestes informacions i qualsevol altra 
especificitat o casuística, consulteu al DOGC les resolucions de les 
dues convocatòries (cos de mestres i cos de secundària i inspecció) 
i truqueu a les seus del nostre sindicat. 

La finalitat del concurs de trasllats és obtenir o canviar una pla·
ça definitiva. La destinació definitiva que s’aconsegueix és irre·
nunciable i té data de presa de possessió l’1 de setembre del 2023. 

Participants
Participació forçosa:

- Professorat funcionari de carrera SENSE plaça definitiva 
(per tant, també reingressats, suprimits, qui hagi perdut el lloc i 
excedents).

- Funcionariat en pràctiques: hi ha de participar obligatòria·
ment. L’ordre d’aquests participants serà l’any d’oposició i la nota 
obtinguda, amb l’excepció de les persones seleccionades per la re·
serva d’aspirants amb discapacitat, que tindran dret preferent per 
escollir vacants entre les seleccionades del procediment d’ingrés 
lliure. 

No s’ha d’al·legar ni justificar cap mèrit, ja que el barem, en aquests 
casos, no s’aplica. La presa de possessió de la plaça definitiva obtin·
guda està condicionada a la superació de la fase de pràctiques.

Participació voluntària: 

Tot el professorat funcionari de carrera no esmentat en l’apartat 
anterior. Encara que no s’estigui ocupant la plaça definitiva, es pot 
participar per canviar·la. 

Per aconseguir un lloc de treball fora de Catalunya, cal una anti·
guitat mínima de 2 anys (al final del curs 22/23) a la plaça definitiva 
obtinguda a Catalunya.

No hi haurà destinació d’ofici, excepte si no s’hi participa es·
tant·hi obligat.

USTEC·STEs exigim que surtin al concurs 
general de trasllats, com a mínim, les 27.000 
places d’estabilització, el màxim de places 
vacants que tenim al sistema, i que no es 
“reservin” vacants tret d’aquelles que hagin 
de ser suprimides, atesa la gran quantitat 
de professorat funcionari amb destinació 
provisional i per garantir la mobilitat dels 
funcionaris. Així mateix, cal tenir en compte 
també que participen en el concurs les noves 
funcionàries en pràctiques. 

Igualment, exigim que s’adjudiquin la tota-
litat de les resultes. Aquestes mesures mini-
mitzarien els riscos de discriminació, de tria 
a dit, que comporta el Decret 39/2014 de pro-
visió i perfils. 

Sol·licitud
Requisits d’especialitats

Mestres

Les persones opositores a partir de la convocatòria del 2007 ob·
tindran la seva primera destinació definitiva en l’especialitat del 
procés selectiu. En cas que ja hagin obtingut una primera desti·
nació definitiva, podran sol·licitar l’especialitat per la qual van in·
gressar al cos o una altra d’habilitada (Reial decret 1594/2011, de 
4 de novembre).

Pel que fa als mestres funcionaris de carrera que van accedir al 
cos mitjançant processos selectius convocats i resolts fins al 2006, 
podran sol·licitar l’especialitat per la qual va superar el procedi·
ment selectiu d’ingrés al cos o qualsevol de les especialitats habili·
tades d’acord amb la normativa anterior. 



Professorat de secundària, d’escoles oficials d’idiomes i d’esco-
les d’art i superiors de disseny

Ser titular de l’especialitat del cos pel qual es participa.

Llocs de treball de cultura clàssica: hi podran accedir indistinta·
ment els titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat 
quedarà obligat a impartir les matèries atribuïdes tant a l’especiali·
tat de grec, com a la de llatí.

Titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana 
i de llengua i literatura catalana (Illes Balears): podran accedir 
a llocs de treball de l’especialitat de llengua catalana i literatura. 

Inspecció d’Educació

Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d’Educació, 
no s’exigirà un requisit específic d’especialitat. 

Totes les condicions exigides en aquest concurs han d’estar com·
plertes o reconegudes en la data de finalització del termini de pre·
sentació de sol·licituds. Les úniques excepcions són el requisit esta·
blert en la base 16 relatiu a la permanència en la darrera destinació 
definitiva obtinguda i el del transcurs de temps requerit per tornar 
al servei actiu, en el cas d’excedència o suspensió de funcions, que 
s’entendrà complert a 31 d’agost del 2023.  

Llocs de mestres en instituts

Poden participar, per a primer i segon d’ESO, els mestres que ja 
hi són adscrits amb caràcter definitiu i aquells en situació de pèr·
dua de la destinació definitiva per supressió en la plantilla del cen·
tre del lloc de treball que ocupaven en un institut o institut escola. 

Segons l’administració, en cas d’obtenir·se una destinació defi·
nitiva d’educació infantil i primària, es perdrà l’opció d’obtenir una 
destinació en llocs de treball dels dos primers cursos d’ESO. 

Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia 
terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar 
llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sense el perjudici 
del dret a participar en llocs en centres d’ensenyament infantil i 
primari per a aquesta o una altra especialitat habilitada.

Places que es poden sol·licitar 

Les places vacants que surten a concurs són els llocs de treball 
ordinaris. No hi surten ni les places perfilades, ni les específiques, 
ni aquelles amb requisits addicionals. 

Es consideren vacants totes les que es produiran fins al 31 de de·
sembre del 2022 i les places que resulten del mateix concurs.

Fases del concurs 
Les fases són consecutives i prioritàries. És possible participar en 

més d’una fase per ordre (es presenta, però, una única sol·licitud).

Fase de dret preferent a centre

Podrà participar·hi el professorat que estigui en situació de pro·
visionalitat per supressió de lloc de treball (suprimits).

A més, en el cos d’ensenyament secundari, podrà participar·hi 
també el personal que hagi adquirit una nova especialitat mitjan·
çant el procediment d’adquisició de noves especialitats.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar·ho a 
la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la 
fase de dret preferent a centre.

Fase de dret preferent a localitat o zona

Podrà participar·hi, en aquest ordre de prelació, el professorat 
que té el dret preferent al municipi:

• a qui s’hagi suprimit la plaça (dret preferent a la zona o a la 
localitat),
• el professorat destinat a l’Administració que ha perdut el lloc docent,
• el professorat provinent de l’estranger,
• el personal que ha guanyat el dret preferent per sentència o recurs i
• el personal rehabilitat que s’havia jubilat per incapacitat. 

L’obtenció d’un lloc concret es decidirà en funció de la puntuació 
obtinguda a partir del barem de mèrits.

Si es vol mantenir aquest dret preferent, s’ha de participar en 
aquesta fase. Es pot fer per les especialitats reconegudes que es de·
sitgin i no hi haurà destinacions d’ofici ni a la localitat, ni a la zona. 

Com que el professorat amb dret preferent està obligat a partici·
par també en la fase del concurs, si aconseguís una vacant dema·
nada voluntàriament per aquesta fase fora de la zona per la qual 
exerceix el dret preferent, continuarà mantenint el dret preferent 
al municipi o zona.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar·ho en 
la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la 
fase de dret preferent a municipi o zona.

Fase de concurs general 

Podrà participar·hi voluntàriament el professorat que conserva 
la destinació definitiva. 

En canvi, està obligat a participar·hi el personal en situació pro·
visional, el suprimit, el personal en pràctiques i qui reingressi de 
situacions diverses (suspensió de funcions, provinent de l’Adminis·
tració, provinent de l’estranger...). 

L’obtenció de vacant es resoldrà mitjançant la puntuació obtinguda 
a partir del barem de mèrits, i es tindran en compte les vacants defi·
nitives publicades i les resultes del mateix concurs. 

Només hi haurà destinacions d’ofici en el cas de les persones que 
estan obligades a participar·hi i no ho facin. 

Dret de concurrència 
Tots els cossos docents podran fer ús del DRET DE CONCUR·

RÈNCIA (art. 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre), que 
permet que diversos funcionaris de carrera amb destinació defi·
nitiva es condicionin els uns als altres l’obtenció de destinació en 
un o diferents centres d’una província determinada. Podrà fer ús 
d’aquesta modalitat de participació el personal funcionari de car·
rera d’un mateix cos docent. 

Per exercir aquest dret, cal tenir en compte les condicions següents: 

• Caldrà incloure centres d’una sola província, la mateixa per a 
cada grup de concurrència. 

• El nombre de persones participants en cada grup serà, com a 
màxim, de 4. 

• En cas que algun dels o les participants no pogués obtenir 
una plaça, es consideraran desestimades per aquesta via totes les 
sol·licituds del grup.

Comissions avaluadores
Cos de mestres

Valoraran els mèrits que al·leguin els i les concursants en relació 
amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de 
l’annex 2.

Cossos d’inspecció

Valoraran els mèrits que al·leguin els i les concursants en relació 
amb els apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l’annex 7.



Cossos d’ensenyaments secundaris

Valoraran els mèrits que al·leguin els i les concursants en relació amb 
els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 8.

Cada comissió estarà formada pels membres següents:
· Un/a president/a.
· Quatre vocals.

En un exercici de transparència i objectivitat, 
USTEC·STEs demanem que es publiquin els 

criteris de les comissions avaluadores. 

On em poden donar la plaça?

Únicament als llocs que has demanat. Els codis genèrics s’adju·
diquen per ordre de publicació als annexos. No hi ha adjudicació 
d’ofici, excepte en el cas de les persones que estan obligades a par·
ticipar·hi i no ho facin. Les destinacions de la resolució definitiva 
són irrenunciables. 

La destinació o plaça definitiva és la plaça o lloc de treball que ob·
tens en el concurs de trasllat. Si es participa obligatòriament, no s’hi 
pot renunciar un cop es publica la resolució definitiva. Si no es vol 
ocupar aquesta plaça, cal esperar a la petició de destinacions d’estiu 
per al curs següent per demanar una comissió de servei (CS). En cas 
que es concedeixi la CS, es pot ocupar aquella plaça, però la definiti·
va continua sent la que s’ha obtingut mitjançant el concurs. 

La destinació o plaça és provisional si en el concurs de trasllats NO 
s’aconsegueix destinació definitiva (NO hi ha ofici). En aquest cas, s’ha 
de participar obligatòriament en les destinacions provisionals d’estiu. 

BAREM DEL CONCURS DE TRASLLATS 
Tots els mèrits s’han de tenir complerts o reconeguts a 7 de no·

vembre del 2022.

1. Antiguitat (Computen els serveis prestats com a funcionari 
de carrera)

1.1 Antiguitat al centre

1.1.1 Permanència a la destinació definitiva:
Pel primer i segon any: 2 punts per any (+0,1666 per mes complet). 
Tercer any: 4 punts (+0,3333 per mes complet). 
Quart i següents: 6 punts (+0,500 per mes complet).
1.1.2 Temps en situació de provisionalitat, quan es participi des 

d’aquesta situació:
Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet). 
En el cas del personal que participi des de la seva primera defini·

tiva, aquest apartat se suma a l’1.1.1.
1.1.3 Serveis en llocs i centres d’especial dificultat:
Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet). 
Aquesta puntuació s’afegeix a l’1.1.1 i 1.1.2. Ha de ser presència 

efectiva al centre d’especial dificultat (consulteu·ne la llista).

1.2 Antiguitat al cos (NOVETAT! Computen els serveis pres-
tats com a funcionari de carrera, en pràctiques i interí):

1.2.1 Serveis en el cos:
Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet).
1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior:
Per cada any: 1,50 punts (+0,125 per mes complet).
1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior:
Per cada any: 0,750 punts (+0,0625 per mes complet).

2. Cos de catedràtics
Pel fet de ser funcionari de carrera del cos de catedràtics d’ES, 

d’EOI o d’Arts: 5 punts.

3. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts)

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis ex·
traordinaris (un sol títol per cada subapartat):

3.1.1 Títol de doctor: 5 punts. 
3.1.2 Títol universitari oficial de màster (mínim 60 crèdits): 3 

punts. 3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el 
certificat·diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts. 

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en 
la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels 
conservatoris superiors de música, per la menció horífica en el 
grau superior: 1 punt.

3.2 Altres titulacions universitàries (oficials i diferents dels re·
quisits d’ingrés):

3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts. 
3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle: 3 punts. 
3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle: 3 punts.

3.3 Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la forma·
ció professional específica (EOI, conservatoris de música i dansa 
i escoles d’art, FP):

a) Nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts (el nivell de català 
C2/D es computa a l’apartat 6.7). 

b) Nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts. 
c) Nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts. 
d) Nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punt. 
e) Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic 

esportiu superior o d’FP: 2 punts. 
f) Títol professional de grau mitjà de música o dansa: 1,5 punts.

4. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim 20 
punts i serveis no simultanis) (NOVETAT! Computen els serveis 
prestats com a funcionari de carrera, en pràctiques i interí):

4.1 Director/a: 4 punts cada any (+0,3333 per mes complet).
4.2 Secretari/ària, cap d’estudis i altres càrrecs assimilats (con·

sulteu·ne el llistat): 2,5 punts cada any (+0,2083 per mes complet).
4.3 Coordinacions, tutories, assessoraments de formació i fi·

gures anàlogues (consulteu·ne el llistat): 1 punt per any complet 
(+0,0833 per mes complet). Màxim 5 punts.

5. Formació i perfeccionament (màxim 10 punts):
5.1 Formació superada: 0,10 punts cada 10 hores/1 crèdit (mà·

xim 6 punts). Quan la formació és en línia o semipresencial, es 
poden computar un màxim de 10 hores per setmana.

5.2 Formació impartida: 0,10 punts cada 3 hores (màxim 3 
punts). Un crèdit són 10 hores.

5.3 Adquisició de noves especialitats. Per cada nova especialitat: 1 punt.

6 Altres mèrits (màxim 15 punts):
6.1 Publicacions (fins a 8 punts)
    a) Llibres: de 0,10 a 1 punt. 
    b) Revistes: de 0,05 a 0,20 punts.
6.2 Premis / participació en projectes d’innovació: fins a 2,5 punts.
6.3 Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5 punts.
6.4 Llocs en l’Administració educativa d’igual o superior com·

plement de destinació (serveis no simultanis): 1,5 punts (+0,12 per 
mes complet). (NOVETAT! Computen els serveis prestats com a 
funcionari de carrera, en pràctiques i interí)

6.5 Membre de tribunal d’oposicions: 0,5 punts.
6.6 Tutor/a de pràctiques de títols oficials o màster: 0,10 punts. 

(NOVETAT! Computen els serveis prestats com a funcionari de 
carrera, en pràctiques i interí)

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell su·
perior al requerit per participar amb caràcter general (C1): 4 punts 
(màxim 5 punts en altres CA).


