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Aquesta guia és únicament orientativa i mai
substituirà la normativa a la qual fa referència

Adjudicació de destinacions amb caràcter 
provisional per al PERSONAL SENSE DESTÍ 
DEFINITIU I INTERÍ (RESOLUCIÓ 22 DE JULIOL DE 2020)

- Participació voluntària de reingressats. (Apartat de participació, 1- Rein-
gressats)

- Participació forçosa

* Personal funcionari de carrera o en pràctiques, que no hagen obtingut 
destinació definitiva i que es trobe en alguna de les situacions següents:

• Funcionariat adscrit a l’estranger que estiga obligat a reingressar al 
servei actiu en el curs 2020/2021. (Apartat de participació, 2- Pro-
visionals)

• El personal funcionari de carrera reingressat en el servei actiu 
durant el curs escolar 2019/2020.(Apartat de participació, 2- Provi-
sionals).

• El personal funcionari de carrera que manque de destinació defi-
nitiva per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció.
(Apartat de participació, 2- Provisionals).

• Personal aspirant seleccionat en els procediments selectius convo-
cats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que ha realitzat 
les pràctiques durant el curs escolar 2019/2020. (Apartat de parti-
cipació, 2- Provisionals).

• El personal docent seleccionat en els diferents processos selectius 
convocats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que tinga 
concedida la pròrroga per a la realització de la fase de pràctiques 
durant el curs escolar 2020/2021. (Apartat de participació, 3- Pràc-
tiques).



ensenyament

ADJUDICACIÓ DE DES-
TINACIONS AMB CARÀC-
TER PROVISIONAL PER 
AL PERSONAL SENSE 
DESTÍ DEFINITIU I INTERÍ

[RESOLUCIÓ 22 DE 
JULIOL DE 2020]

GUÍA 
D’ADJUDI-
CACIONS 
INICI DE 
CURS
2020-21

3

Aquesta guia és únicament orientativa i mai
substituirà la normativa a la qual fa referència

* Personal funcionari interí integrant de la borsa de treball, excepte si està 
“DESACTIVAT”. (Apartat de participació, 4- Interins)

Amb almenys 48 hores d’antelació a l’adjudicació de les destinacions per a l’inici 
del curs, es publicarà en la pàgina web de Conselleria la llista de vacants amb 
què es realitzarà aquest procediment. 

Els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però 
que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d’origen al llarg del 
curs escolar (places afectades) apareixeran com substitució indeterminada.

Sol·licituds

El termini de presentació i modificació de sol.licituds de peticions es publicarà 
en la pàgina web de Conselleria, exclusivament mitjançant sistema telemàtic a 
través de www.ceice.gva.es. Es necessita “usuari” (DNI amb lletra però sense 
zeros a l’esquerra) i “contrasenya” (establerta per cada usuari). 

Les sol·licituds del personal funcionari de carrera i en pràctiques comprés en els 
apartats de participació: 1-Reingressats i 2-Provisionals i 3.-Pràctiques, es realit-
zarà a través de l’aplicació d’adjudicació de principi de curs.

La sol·licitud del personal funcionari interí , comprés en l’apartat de participació 
4-Interins, es realitzarà a través de l’aplicació d’adjudicació contínua.

Es publicarà en la pàgina web de Conselleria la relació ordenada dels partici-
pants. Contra aquesta relació podran presentar-se (únicament per via telemàtica 
al mail provision_edu@gva.es) reclamacions en el termini de dos dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació.

Una vegada revisades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives de 
participants. 
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Petició telemàtica de destinacions

Els llocs dels centres d’educació especial, centres penitenciaris i centres ante-
riorment catalogats com centre d’acció educativa singular (CAES), seran de 
petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament.

Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter d’itinerant/compartit, són places 
afectades o llocs a temps parcial, es farà constar aquesta circumstància en 
l’apartat de petició de la instància. Només el personal funcionari interí podrà 
sol·licitar places afectades (sustitucións indeterminades) i llocs a temps parcial. 

Per al personal interí, no serà necessari modificar la sol·licitud de l’adjudicació 
contínua i serà vàlida l’última sol·licitud presentada per a obtindre destinació en 
aquest procediment de provisió.

El personal que estiga desactivat en el moment en què s’òbriga de nou l’apli-
cació telemàtica per a les adjudicacions contínues continuarà estant desactivat 
llevat que s’active.

El personal docent interí en 
vacant de difícil provisió podrà 
prorrogar-la per un curs més, 
sense que la duració de la ma-
teixa puga excedir de dos cur-
sos escolars, i tindrà preferència 
per a romandre en la plaça que 
ocupe en el curs 2019-2020, 
sempre que:

a) La sol·licite en primer 
lloc en la relació de vacants.

b) La plaça que haja ocupat 
durant el curs 2019-2020, 
continue vacant en el 
pròxim curs, o existisca una 
vacant de la mateixa espe-
cialitat en el centre
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Tots els llocs seran de petició voluntària, però d’acceptació obligatòria si han 
sigut sol·licitats. 

Els participants hauran de triar almenys una província, per a la possible adjudi-
cació d’ofici.

És requisit imprescindible perquè siga adjudicat un lloc determinat posseir la 
titulació corresponent o l’acreditació de la capacitació per a impartir l’especiali-
tat de la borsa en la qual es trobe inscrit i els requisits lingüístics del lloc degu-
dament registrats.

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva seran irrenunciables.

Normes comunes

Les peticions de centre de les Escoles Oficials d’Idiomes i les relatives als serveis 
psicopedagògics escolars de sector (SPE) per a l’especialitat d’Orientació Edu-
cativa es realitzaran d’acord amb la codificació establida en la relació de centres. 
A l’efecte de l’assignació de les places adjudicades en aularis d’Escoles Oficials 
d’Idiomes i en els SPE, la direcció d’aquests procedirà a assignar en acte públic, 
a falta d’acord unànime de tot el personal adjudicat en la corresponent especia-
litat, durant el primer dia de setembre, les seus en les quals s’impartirà docència, 
d’acord amb l’ordre d’adjudicació de la relació de participants definitiva.

La Direcció General de Personal Docent publicarà la relació definitiva de l’ad-
judicació en la pàgina web de la Conselleria.

Mitjançant aquesta publicació es considerarà notificat a tots els efectes el 
personal participant.

Els nomenaments s’estendran (excepte per a places afectades) des del dia 1 de 
setembre de 2020 fins al dia 31 d’agost de 2021.
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Obtenció de la credencial i alta en nòmina

En el mateix enllaç de l’adjudicació, es genera un PDF que cal presentar l’1 de 
setembre de 2020 a la direcció del centre adjudicat.

L’alta en nòmina és responsabilitat de la persona adjudicada. Tota la documen-
tació requerida haurà de presentar-se, el més aviat possible, en la seu electrò-
nica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) mitjançant un formulari 
que requerirà ser signat electrònicament. 

També es pot accedir a l’enllaç www.ceice.gva.es > Educació > Personal > Per-
sonal Docent > Recursos Humans > Nòmina > Alta en nòmina.
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