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CARACTERÍSTIQUES I NOVETATS  
DEL NOU CONCURS DE TRASLLATS 
    

El Ministeri d'Educació acaba de publicar en el BOE el nou RD de Concurs de Trasllats. 

Després d'una negociació amb molts alts i baixos i que s'ha perllongat al llarg de tot el 

curs passat, el Sindicat ha aconseguit que en el text resultant s'haja rebaixat o eliminat 
una part important de l'articulat més lesiu per als drets d'estabilitat en els llocs de 
treball del professorat. Manté, no obstant, per imposició de la LOE i de l’EBEP, una 

mesura que STEPV ha rebutjat durant tot el procés de negociació: la consideració de 

manera especial de l'avaluació docent, alhora que continua valorant excessivament les 

càtedres i els càrrecs directius. 

 

CARACTERÍSTIQUES 
 
- Llenguatge sexista: l’ha corregit, atenent les exigències del Sindicat. 
- Càrrecs directius: en el preàmbul, concedeix especial importància a la valoració dels 

càrrecs directius 

- Avaluació voluntària: també es valora de manera preferent l'avaluació voluntària del 

professorat. No té assignada una baremació concreta perquè no hi ha, ara com ara, una 

normativa que la regule. 

- Altres procediments: defineix altres procediments de provisió de places o llocs 

docents dependents de les diferents administracions educatives. 

- Concurs autonòmic: no queda assegurada la convocatòria autonòmica del concurs en 

els anys alternatius a l'estatal -bianual-, encara que el vigent RD 2112/1998 tampoc ho 

feia. 

- Comissions de serveis: es concediran amb caràcter extraordinari. STEPV ha reclamat 
que els criteris d'adjudicació siguen transparents i coneguts en les meses sectorials 
corresponents, i que es consideren també per a la seua concessió les necessitats 

derivades de la conciliació de la vida laboral i familiar, així com per violència de gènere.  

- Violència de gènere: reconeix, com a novetat, el dret a la mobilitat per raons de 

violència de gènere. 

- Permanència en el lloc: s'haurà de romandre un mínim de dos anys en el mateix lloc 

de treball per a poder tornar a participar en el concurs. 
- Recol·locació i redistribució: s'elimina l'articulat relatiu a la recol·locació i 

redistribució del professorat per raons de planificació educativa que STEPV havia 

denunciat per la falta de garanties jurídiques que comportava, així com la Disposició 

Addicional 3ª, per a canvis d'ensenyaments d'un a altre centre amb el consegüent 

desplaçament dels llocs de treball afectats. 

- Comissió de Personal i recursos: la gestió de procediments convocats per les 

diferents administracions educatives correspon a la Comissió de Personal de la 

Conferència d'Educació, les resolucions de la qual tindran caràcter vinculant quan afecten 
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a la igualtat en les condicions de participació o als criteris d'interpretació dels barems de 

mèrits. Els recursos contra aquestes resolucions es presentaran a l'administració a la 

qual pertanga la plaça objecte del recurs. 

- Funcionariat en pràctiques: està obligat a participarestà obligat a participarestà obligat a participarestà obligat a participar en els concursos per 

l'especialitat obtinguda en el procés selectiu. La presa de possessió de la seua destinació 

estarà supeditada a la superació de la fase de pràctiques.  
- Dret preferent: a centre, implica una prelació per a obtenir destinació davant de qui 

exercite el dret preferent a localitat o àmbit territorial. Per al personal que participa amb 

dret preferent, en cas d'empat, s'accepta l'esmena de STEPV que s'utilitze com a primer 

criteri la major antiguitat en el centre, seguint a continuació la puntuació del barem. Es 

reconeix dret preferent per al funcionariat que haja estat rehabilitat per al servei després 

de ser declarat en situació de jubilació per incapacitat permanent.  

- Requisits específics: es podran establir requisits específics per a aquells llocs de 
treball que determinen les administracions educatives.  

- Renúncia: es torna a reconèixer el dret a la desestimació en la resolució provisional 

del concurs, per a qui participe de forma voluntària, eliminat en versions anteriors 

d'aquest projecte i reclamat pel Sindicat. 

- Altres administracions: s'admet que el professorat puga sol·licitar places o llocs 

d'àmbits de gestió d'altres administracions educatives, de manera més explícita que en el 

derogat RD 2112/1998. 

- Desplaçaments: es mantenen els criteris diferenciats per al cos de mestres i per al de 

secundària segons havia demanat STEPV, atès que la igualació pretesa en anteriors 

versions no s'havia consultat al professorat. 

- Especialitats del cos de mestres: s'estableixen les especialitats docents del cos de 
mestres, que es desenvoluparan en un pròxim Reial decret: Educació Infantil, Educació 

Primària, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge, Educació Física, Música, Idioma 

estranger: Anglès o Francès, i la llengua pròpia de les comunitats autònomes. 

- Supressions en el cos de mestres: qui quedara afectat per supressió del seu lloc de 
caràcter definitiu en els cursos primer i segon d'ESO, podran seguir optant en els 
concursos a una nova destinació en els llocs esmentats. 

- Concurrència i permutes: recupera el dret a la concurrència (que redefineix 
ampliant-lo a tots els cossos docents) i les permutes.  

- Funció tutorial: es barema com a novetat la funció tutorial, així com els màsters, i 

s'adapten les baremacions a les noves titulacions i a la normativa europea. 

- Dret sindical: Es recupera el dret de participació en el procés de les organitzacions 
sindicals, reclamat per STEPV i no inclòs en els primers esborranys del RD, encara que no 

serà norma bàsica per a les administracions autonòmiques (en canvi, el Ministeri es 

compromet a aplicar-lo en les convocatòries per a Ceuta i Melilla). 
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NOVETATS EN LA BAREMACIÓ 
 

1. Antiguitat 
1.1. Antiguitat en el centre: en general, puja la 
baremació per antiguitat, i s’igualen les del cos de 
mestres a les de secundària: 

- Pel primer i segon anys: 2 punts per any 
- Pel tercer any: 4 punts 
- Pel quart i següents: 6 punts per any 
- A aquestes puntuacions, s'afegiran 2 punts 
per any si es participa des d'una plaça 
qualificada d'especial dificultat, tant 
provisional (novetat!) com a definitiva. 
- Per cada any en situació de provisionalitat: 2 
punts per any. 

1.2. Antiguitat en el cos: 
- Per cada any en el cos: 2 punts.  
- Per cada any en altres cossos del mateix o 
superior subgrup (LOE): 1,5 punts (nou). 
- Per cada any en altres cossos de subgrup 
inferior: 0,75 punts. 

 
2. Cos de Catedràtics: 

- Per pertànyer al cos: 5 punts (baixa un punt). 
- Per antiguitat en el cos: 2 punts. 

 
3. Mèrits acadèmics: màxim 10 punts.  
- Per títol de Doctor: 5 punts. 
- Per títol de Màster, amb mínim de 60 crèdits, 
distint al requerit per a l'ingrés: 3 punts.  
- Per títol de suficiència investigadora o certificat 
d'estudis avançats: 2 punts.  
- Per premi extraordinari de doctorat o esment 
honorífic en conservatoris superiors: 1 punt.  
- Per títol oficial de grau: 5 punts. 
- Titulacions de Primer Cicle: a partir de la 
segona diplomatura, títols equivalents o primer 
cicle de llicenciatura: 3 punts. 
- Per a titulacions de segon cicle o equivalents: 3 
punts. 
- Per cada títol professional de Música o Dansa: 
1,5 punts.  
- Per certificació de nivell avançat d’Escoles 
d'Idiomes: 2 punts  
- Per certificació de nivell intermedi o equivalent 
d'Escola Oficial d'Idiomes: 1 punt.  
- Titulacions d'ensenyaments de règim especial i 
de la formació professional:  

a) Per cada Certificació de nivell C2 del 
Consell d'Europa: 4 punts.  
b) Per cada Certificació de nivell C1 del 
Consell d'Europa: 3 punts.  
c) Per cada Certificació de nivell B2 del 
Consell d'Europa: 2 punts. 
d) Per cada Certificació de nivell B1 del 
Consell d'Europa: 1 punt.  

- Per cada títol de tècnic superior d'Arts 
Plàstiques i Disseny o de Formació Professional o 
equivalent: 2 punts. 
- Per cada títol Professional de Música o Dansa: 
1,5 punts  
 
4. Acompliment de càrrecs directius: màxim 20 
punts (puja entre 5 i 10 punts). 
- Direcció: 4 punts (baixa un punt respecte al 
primer esborrador, però puja respecte al RD 
2112/98) 
- Altres càrrecs directius: 2,5 punts, les mateixes 
consideracions que per a la direcció. 
- Càrrecs de coordinació docent, funció tutorial i 
figures anàlogues: 1 punt (puja 0,5 punts respecte 
a normativa vigent).  
 
5. Formació i perfeccionament: màxim 10 punts 
(puja sobretot per al cos de mestres).  
- Els subapartats es determinaran en la norma 
procedimental, amb un mínim de 6 punts, on cada 
crèdit equival a 10 hores, a raó de 0.1000 punts 
per cada deu hores.  
- Altres especialitats del cos pel qual es concursa 
distintes a la d'ingrés: 1 punt per cadascuna.  
 
6. Altres mèrits: Màxim 15 punts.  
Es determinaran en les Normes Procedimentals:  
-- Els mèrits científics, artístics relacionats amb 
l'especialitat i cos de l'aspirant, els premis 
d'àmbit autonòmic, nacional o internacional 
convocats per una Administració educativa per la 
seua participació en projectes d'investigació, 
innovació en l'àmbit de l'educació, així com, si 
escau, els derivats de les peculiaritats 
lingüístiques que corresponguen al perfil dels 
llocs depenents de Comunitats Autònomes la 
llengua pròpia de les quals tinga el caràcter 
d'oficial quan d'aquestes peculiaritats no es 
deriven requisits per a optar al seu acompliment.  
Dintre de l'apartat de valoració del treball 
desenvolupat s'inclourà, entre d’altres, 
l'acompliment de llocs en l'Administració 
educativa, l'avaluació de la funció docent, formar 
part dels tribunals dels procediments selectius –
el Sindicat va exigir la supressió d'aquestes tres 
baremacions-, la tutorització de les pràctiques del 
títol universitari oficial de Màster per a acreditar 
la formació pedagògica i didàctica exigida per a 
exercir la docència en determinats ensenyaments 
del sistema educatiu, així com la tutorització de 
les pràctiques per a l'obtenció dels títols 
universitaris oficials de Grau que ho 
requeresquen. 


