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GUIA CONCURS DE TRASLLATS (Resolució 4 de novembRe de 2021)

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

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la directora 
general de Personal Docent, per la qual es convoca 
un procediment de provisió de llocs del personal 
funcionari docent

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ. 
APORTACIÓ DE MÈRITS

 •Es presenta una única sol·licitud per cos, tot i que 
es consignen diverses especialitats.

 •Les sol·licituds i el lliurament de mèrits només es 
tramitaran per via telemàtica, mitjançant OVIDOC 
(https://ovidoc.edu.gva.es), sent necessari per 
entrar-hi USUARI i CONTRASENYA del sistema 
ITACA.

 •Totes les persones participants hauran d’indicar 
la seva opció de valoració de mèrits, excepte el 
funcionariat en pràctiques o exempts de pràctiques.

NOVETAT: 

Els mèrits han d’aportar-se única i exclusivament de 
manera telemàtica a través de la plataforma OVIDOC. 
Els documents que acrediten els mèrits aportats han 
d’anar adjuntan-se en els apartats de baremació 
corresponents o bé, en l’apartat “Altres documents” 
segons corresponguen. La grandària màxima dels 
documents a adjuntar és de 5MB.
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MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

 •El personal que va participar en el concurs de 
trasllats convocat en el curs 2020/2021 que no 
desitge aportar cap nou mèrit i vulga fer valdre 
la baremació que hi va obtindre en allò que coin-
cidisca amb el barem d’aquest procediment no 
haurà de presentar cap document (OPCIÓ A,  A LA 
PLATAFORMA)

 •Sí haurà de presentar la documentació acredita-
tiva dels mèrits dins del termini de presentació de 
sol.licituds:

 » El personal que haguera participat en el concurs 
de trasllats convocat durant el curs 2020/2021 
que, a més de fer valdre, en tot allò que coin-
cidisca amb el barem d’aquest procediment, la 
baremació que hi va obtindre, desitge aportar 
nous mèrits. Aquest fet s’haurà de manifestar 
expressament a través de la pàgina web ovidoc.
edu.gva.es, en la qual únicament detallarà els 
mèrits ara al·legats i aportats, sempre que hagen 
sigut perfeccionats amb posterioritat a la data de 
finalització del termini de presentació d’instàn-
cies de l’esmentat procediment. (OPCIÓ A,  A LA 
PLATAFORMA)

 » El personal que haja participat en el concurs de 
trasllats 2020/2021 que no realitze l’opció ante-
rior, podrà optar per la nova valoració de tots 
o part dels seus mèrits, i haurà de manifestar 

https://ovidoc.edu.gva.es
https://ovidoc.edu.gva.es
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expressament aquest fet a través de la pàgina 
web ovidoc.edu.gva.es. A aquestes persones 
participants se’ls avaluaran de nou els mèrits dels 
apartats o subapartats que trien en emplenar la 
instància, sempre que presenten novament la 
documentació acreditativa d’aquests i es mantin-
drà la puntuació de la resta en allò que coincidisca 
amb el barem d’aquest procediment. (OPCIÓ B,  
A LA PLATAFORMA)

 » Les persones sol·licitants que no van participar 
en el concurs esmentat hauran d’aportar tota 
la documentació justificativa per a la valoració 
de mèrits a què es fa referència en l’annex I 
d’aquesta resolució, excepte el full de serveis, 
que serà aportat per l’Administració. (OPCIÓ C,  
A LA PLATAFORMA)

https://ovidoc.edu.gva.es
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OPCIONS A LA PLATAFORMA

A Que va participar en el concurs de trasllats convocat el 2020/2021 
i opta per fer valdre en el present procediment la baremació que 
va obtindre el 2020/2021, en allò que coincidisca amb els apartats 
del barem del procediment de provisió de llocs 2021/2022, hi fa 
constar en la present sol·licitud telemàtica els apartats seleccionats 
amb els mèrits nous ara al·legats i aportats, obtinguts després del 
26/11/2020. Només es poden aportar mèrits nous.

B Que va participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 
2020/2021 i fa valdre la puntuació obtinguda en el dit procediment 
per a la present convocatòria, en allò que coincidisca amb els apar-
tats del barem del procedimento de provisió de llocs 2021/2022, hi 
fa constar en la present sol·licitud telemàtica els subapartats selecci-
onats i afegits, que seran rebaremats, d’acord amb la documentació 
justificativa aportada. (Aquesta opció se seleccionarà quan desitge 
rebaremació, i aporte la documentació completa, en qualsevol 
dels subapartats dels apartats 1, 3, 4, 5 o 6. Aquesta opció també 
permet presentar mèrits nous, obtinguts després del 26/11/2020, ha 
de marcar el subapartat com a NOU). I també existeix, en aquesta 
opció, la possibilitat de reclamar determinats subapartats.

C Que no va participar en el concurs de trasllats convocat el 
2020/2021 o bé va participar com a funcionari en pràctiques i no 
va obtindre destinació i aporta tota la documentació justificativa 
per a la seua valoració en els distints apartats. En aquesta opció 
s’aporten tots.

L’aportació dels mèrits es farà a través de mitjans 
electrònics i no s’hauran de presentar els originals, 
excepte quan l’Administració ho requerisca específi-
cament, per tant no es requereix compulsa previa ja 
que s’escanejarà l’original.
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A més de la documentació acreditativa dels mèrits, 
el personal participant haurà d’aportar els docu-
ments relacionats amb altres aspectes diferents al 
barem de mèrits:

 •Documents per a sol·licitar noves habilitacions (Cos 
de mestres) 

 •Documents que certifiquen el requisit lingüístic 
exigit en determinades vacants

 •Documents per poder optar a llocs de FPA 
Comunicació Valencià/Anglès. 

Per cadascun dels tipus de document ressenyats i 
aportats, les persones participants hauran de marcar 
la casella corresponent en la sol·licitud telemàtica de 
participació.
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MODALITAT DE PARTICIPACIÓ A LA 
PLATAFORMA

Les opcions de participació són les següents:

 •Destinació definitiva. 

 •Excedent voluntari. 

 •Resolució ferma d’expedient disciplinari. 

 •Compliment de sentència o resolució de recurs. 

 •Supressió o modificació del lloc on exercia amb 
caràcter definitiu. 

 •Reingrés amb destinació provisional. 

 •Excedència forçosa. 

 •Suspensió de funcions una vegada complida la 
sanció. 

 •Causes anàlogues que hagen implicat la pèrdua del 
lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu. 

 •Funcionari o funcionària de carrera que no ha 
obtingut la seua primera destinació definitiva. 
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TERMINI DE PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

Des de 10 de novembre fins al 25 de novembre amb-
dós inclosos caldrà presentar la sol·licitud i la docu-
mentació acreditativa de mèrits.  

Els requisits de participació i mèrits s’han de tenir 
complerts o reconeguts en la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds.

La petició telemàtica de centres es realitzarà durant 
el mes de gener de 2022, en un període de 7 dies 
naturals a partir de la data que s’anuncie en www.
ceice.gva.es.

http://www.ceice.gva.es/
http://www.ceice.gva.es/
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PLACES OFERIDES

S’oferiran els llocs vacants que es determinen, entre 
els quals s’inclouran els que es produïsquen fins al 31 
de desembre de 2021, així com aquells que resulten 
del mateix procediment. 

Les següents places mai s’adjudicaran de manera 
forçosa i el personal que vulga accedir a aquestes 
vacants haurà de sol·licitar-les expressament:

 • Itineràncies

 •Centres de Reeducació

 •Centres d’Educació Especial

 •Centres d’FPA

 •Centres Penitenciaris

 •Centres docents de caràcter singular

 •Àmbits i cultura clàsica (Secundària)

El personal orientador podrà optar des del seu con-
curs del cos de professorat de Secundària a centres 
de Primaria.
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REQUISITS ESPECÍFICS PER A 
L’EXERCICI DE DETERMINATS LLOCS

 •Cos de mestres: Veure la Base Tercera de la 
convocatòria

Per a sol·licitar llocs de Formació de Persones 
Adultes al Cos de Mestres, excepte els llocs de 
Primària, es requerirà ser definitiu per concurs de 
trasllats o per adscripció en llocs de centres de FPA.

 •Secundària i altres cosos: Veure la Base Tercera, 
Quarta i Cinquena

Per a poder optar a llocs de l’especialitat FPA 
Comunicació Valencià/Anglés cal aportar els requi-
sits de valencià i llengua estrangera.

ACREDITACIÓ CONEIXEMENT DEL 
VALENCIÀ I TERMINI DE SOL·LICITUD 
D’HABILITACIONS

REQUISIT: C1 

 » Per a la seva acreditació, aquest certificat haurà 
d’estar inscrit en data igual o anterior a la data 
de finalització de la inscripció en aquest proced-
iment.

 » Els funcionaris i funcionàries de carrera que no 
reunisquen el requisit lingüístic podran romandre 
en les seues destinacions definitives, si en tenen, 
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i el seu dret a la mobilitat quedarà circumscrit a 
llocs de centres docents públics de localitats de 
predomini lingüístic castellà

 » El personal dels ensenyaments de règim especial 
i altres ensenyaments, tenen encara de termini 
per a acreditar el requisit lingüístic C1 fins agost 
de 2022  

 TIPUS DE PARTICIPACIÓ

Participació voluntària

a.   Funcionariat de carrera en situació de servei actiu 
o en serveis especials amb destinació definitiva, 
sempre que, en finalitzar aquest curs escolar 
hagen transcorregut, almenys, dos anys des de 
la presa de possessió de l’última destinació que 
exercisquen amb caràcter definitiu.

b.   Persones reingressades   d’excedències vol-
untàries; en el cas d’excedència voluntària per 
interès particular hauran hagut de passar dos 
anys en excedència quan acabe el curs per a 
poder concursar.

c.   Persones reingressades per suspensió de fun-
cions, quan, en finalitzar el curs, s’haja complert 
la sanció i que hagen transcorregut com a mínim 
dos anys, des de la presa de possessió de la dar-
rera destinació definitiva.
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Participació obligatòria

Implica adjudicació d’ofici si no es participa o no es 
consigna un nombre suficient de centres. Cal indi-
car ordre de províncies de preferència en la petició 
telemàtica.

NOVETAT: 

S’ha afegit una opció a triar en el cas d’adjudicació 
d’ofici que és l’elecció o priorització de la llengua 
vernacla corresponent a la plaça a adjudicar. De 
manera que enguany, es prioritzarà les províncies de 
les places a les quals s’opta, la/les especialitat/s i la 
llengua vernacla associada a la plaça a la qual s’opta. 
Així encara que siga una adjudicació d’ofici, es podrà 
prioritzar la província, l’especialitat i la llengua de la 
plaça que ens serà adjudicada

Si no s’obté destinació 
definitiva, es quedarà en 
situació de destinació 
provisional.
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Qui participa?

a.   Persones reingressades amb destinació de 
caràcter provisional.

b.   Funcionariat en excedència forçosa o suspensió 
de funcions.

c.   Persones reincorporades des de places a l’exte-
rior. Poden exercir dret preferent a localitat.

d.   Funcionariat que haja perdut la destinació defin-
itiva per compliment de sentència, per compli-
ment de resolució de recurs o per supressió o 
modificació del seu lloc de treball. Poden exercir 
dret preferent a localitat.

e.   Funcionariat que haja perdut la destinació defin-
itiva i hi haja obtingut de nou una destinació 
docent provisional. Poden exercir dret preferent 
a localitat.

f.   Funcionariat que durant el curs 21/22 estigua 
prestant servei amb caràcter provisional en un 
centre dependent de la Generalitat Valenciana o 
excepcionalment en comissió de servei a una altra 
administració educativa però sense destinació 
definitiva.

g.   Professorat que està realitzant la fase de pràc-
tiques durant el curs escolar present. Participa 
sense puntuació I per tant no s’aporta docu-
mentació. S’adjudicarà destinació segons el seu 
nombre d’ordre en el procediment selectiu.
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DRETS PREFERENTS

Cal fer constar en la sol·licitud de participació que 
s’exerceix el dret preferent i s’ha d’indicar la causa. Si 
no es fa constar expressament, aquest dret preferent 
es perd.

Dret preferent a centre

Es pot exercir en ocasió de vacant en el cos docent 
pel qual es participa, en aquests supòsits, que com-
porten ordre de prelació:

1. Per supressió de la plaça, sempre que no s’haja 
obtingut una nova destinació definitiva després 
de la supressió.Es consideren places suprimides 
les corresponents a la supressió de centres (si no 
s’ha creat un altre de nou), a la supressió d’ense-
nyaments (si no se substitueixen per altres equi-
valents) i a la supressió de llocs de treball que 
comporta la pèrdua de destinació definitiva.

2. Per modificació de la plaça.

3. Per desplaçament del centre a causa d’insuficièn-
cia horària.

4. En el cas de adquisicions de noves especialitats 
en Secundària i Tecnics de FP.

Quan concorren dos o més participants, la plaça en 
el mateix centre s’adjudicarà a qui tinga més pun-
tuació segons el barem de mèrits. En cas d’empat, 
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s’adjudicarà al participant amb major temps de servei 
com a funcionari de carrera en el centre.

En el moment de la petició telemàtica, també es 
podran incloure altres peticions corresponents a 
places d’altres centres a què es puga optar per raó 
de les especialitats que es posseeixen, fora del dret 
preferent.

El dret preferent a centre és superior al dret preferent 
a localitat o zona.

Dret preferent a localitat o zona

Implica el dret preferent a obtenir una destinació 
definitiva en un altre centre de la mateixa localitat o 
zona, segons ordre de prelació:

1.  Per supressió o modificació de la plaça que 
s’exercia amb caràcter definitiu.

2. Per desplaçament del centre a causa d’insuficièn-
cia horària.

3. Per haver passat a exercir un altre lloc a l’Admin-
istració i cessar, havent perdut la seua anterior 
destinació definitiva.

4. Per haver perdut la seua plaça definitiva amb motiu 
d’excedència voluntària per cura de familiars.

5. Per reincorporació a la docència a Espanya.

6. Per execució de sentència o resolució de recurs 
administratiu.
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7. Rehabilitacions al servei actiu després d’incapacitat 
permanent.

El personal que es trobe en algun d›aquests supòsits, 
ha d’exercir obligatòriament el seu dret a la localitat 
d’origen (opcionalment a zona). Quan hi haja diver-
sos participants en el mateix grup, la prioritat vindrà 
determinada pel barem de mèrits.

S’indicaran, per ordre de preferència, totes les espe-
cialitats de les quals se siga titular, ordre que serà 
tingut en compte a l’efecte de reserva de localitat i 
especialitat. 

El personal que exercisca el seu dret preferent a 
localitat, té prioritat per obtenir una destinació en la 
localitat (tot i tenir menor puntuació en el barem que 
altres sol·licitants sense aquest dret).

En el moment de la petició telemàtica, també es 
podran incloure altres peticions corresponents a 
places d’altres centres a què es puga optar per raó 
de les especialitats que es posseeixen, fora del dret 
preferent.

Dret de concurrència 

Diverses persones funcionàries del mateix cos docent 
poden condicionar la seua participació voluntària 
en el CGT a l’obtenció de destinació en un o més 
centres d’una província, sempre que complisquen 
les condicions següents:
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 •En la petició només poden incloure centres d’una 
sola província, que ha de ser la mateixa per a tot el 
grup de concurrència.

 •A cada grup de concurrència poden participar un 
mínim de dues persones i un màxim de quatre 
persones.

 •Si una persona no obté plaça, es desestimen les 
sol·licituds de tot el grup.

 •Per exercir el dret de concurrència, cal indicar en 
la sol·licitud les dades identificatives de tots els 
membres del grup de concurrència.

CONTINUACIÓ DEL PROCEDIMENT

RELACIÓ DE PARTICIPANTS

Una vegada baremades les instàncies presentades, 
es publicarà la Relació provisional i definitiva de 
persones participants admeses i excloses amb les 
seues puntuacions

Es donarà un termini de dos dies hàbils per a pre-
sentar reclamacions a la relació provisional, de forma 
telemàtica. Una vegada finalitzat el termini esmentat, 
es publicaran les relacions definitives amb les recti-
ficacions que hi pertoquen.
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Contra aquesta exposició no es podrà interposar cap 
reclamació, sense perjudici que, una vegada que es 
faça pública la resolució provisional de destinacions, 
podrà interposar-se reclamació contra la puntuació 
i/o destinació obtinguda.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA DE 
PLACES

 •El nombre de peticions que cada participant podrà 
sol·licitar no podrà excedir de 300

 •Les peticions poden fer-se a un centre concret o 
localitat, sent compatibles totes dues modalitats. 
En aquest últim cas, s’adjudicarà el primer centre 
de la localitat amb vacant o resulta, en el mateix 
ordre en què apareixen en els annexos

 •Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix 
centre o localitat, és necessari repetir el centre o 
la localitat tantes vegades com llocs es sol·liciten. 

 •Les vacants o resultes dels centres penitenciaris, 
dels centres de reeducació, dels centres docents de 
caràcter singular, dels centres d’Educació Especial, 
dels centres de Formació de Persones Adultes, i les 
places que tinguen caràcter itinerant no es consid-
eraran sol·licitades en la petició de localitat



19

GUIA CONCURS DE TRASLLATS (Resolució 4 de novembRe de 2021)

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

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL I 
DEFINITIVA DE DESTINACIONS

Una vegada vistes les reclamacions presentades 
contra la relació provisional de participants i una 
vegada aprovada la relació provisional de vacants, 
així com les puntuacions definitives corresponents 
al barem de mèrits, es procedirà a la publicació de 
l’adjudicació provisional de destinacions.

Les persones participants podran presentar reclama-
cions contra la resolució provisional de destinacions 
en el termini de deu dies naturals

DESISTIMENTS I RENÚNCIES

 •Només podrà desistir-se de la participació en el 
procediment dins del termini de presentació de 
sol·licituds

 •Les persones participants que concursen amb 
caràcter voluntari podran renunciar a la seua par-
ticipació en el concurs, entenent que aquest afecta 
totes les peticions consignades en la seua instància 
de participació, en el termini de dos dies hàbils a 
partir de l’endemà de la publicació del llistat pro-
visional de destinacions.
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