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GUIA PER A PARTICIPAR EN ELS ACTES D’ADJUDICACIÓ DE 
PROFESSORAT SUPRIMIT, AMB PÈRDUA PROVISIONAL DE 

DESTINACIÓ O DESPLAÇAT 
 

 
1.- NORMATIVA QUE REGULA ELS ACTES D’ADJUDICACIÓ DE PROFESSORAT DEFINITIU SENSE 
DESTINACIÓ ANUAL 
 
A) En la Resolució de 15 de juny de 2001 (DOGV de 29 de juny de 2001), per la qual es dicten 
instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres 
d’Educació Secundària (prorrogada cada curs)  i segons l’article 49. 3 de la Resolució de 15 de juny 
de 2006, publicada el 29/06/2006, es disposen els criteris de desplaçaments en cas d’horaris 
incomplets.  
 

49.3. Horaris incomplets. Criteris de desplaçament. 
En el cas que una vegada realitzada pels professors definitius del departament la reunió 

per a la distribució de la càrrega horària lectiva curricular que s’hi assigne per la direcció 
d’estudis quede un o diversos professors a qui els falta entre 2 i 14 hores lectives, se li 
oferiran les opcions següents:  

1. Impartir un horari complet de la seua especialitat en un altre centre de la localitat. 
2. Completar horari impartint classes de la seua especialitat en un altre centre de la 

localitat. 
3. Completar el seu horari en el centre amb hores d’una especialitat afí, fent constar la 

seua conformitat al director/a del centre. 
4. Impartir horari complet d’una vacant del mateix centre d’una especialitat diferent de 

la que és titular, sempre que puga impartir els ensenyaments corresponents per la seua 
titulació acadèmica, experiència docent o laboral. 

En el supòsit de no acceptar cap de les opcions 1 o 2, romandrà en el seu centre d’origen 
i es reduiran les seues retribucions bàsiques i complementàries proporcionalment a la 
jornada lectiva docent no realitzada, tal com disposa l’article huité de la Llei 12/1994, de 28 
de desembre (DOGV 31 de desembre)… Després de determinar per mitjà d’estos criteris el 
professorat que queda sense horari, el director del centre ho comunicarà per mitjà de fax 
o telegrama a la corresponent direcció territorial abans del 10 de juliol. 

L’adjudicació de destinació en comissió de servicis al professorat que haja quedat sense 
horari es realitzarà per les corresponents direccions territorials, que publicaran en el 
tauler d’anuncis l’ordre d’elecció i les vacants, amb l’antelació suficient a l’acte 
d’adjudicació de desplaçats. 

El professorat desplaçat s’integrarà, a partir del moment de la seua incorporació al 
centre en què quede destinat en comissió de serveis, en el departament corresponent amb 
els drets que deriven de la seua antiguitat segons els criteris indicats anteriorment. 

Si no poguera assignar-se horari per algun dels procediments anteriors, este 
professorat romandrà en el seu centre, i el seu horari serà confeccionat per la direcció, 
després d’oir l’interessat, i una vegada estudiades les necessitats prioritàries del centre 



en funció de les seues característiques. L’horari d’este professorat no podrà confeccionar- 
se, en cap cas, reduint l’horari lectiu de la resta del professorat del departament i 
consistirà en:  

* Atendre els programes d’atenció a la diversitat que aplique el centre. 
* Col·laborar en la impartició de les hores de dedicació a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials, incloent, quan siga necessari, activitats d’ampliació curricular per a 
alumnat amb condicions personals de sobredotació intel·lectual, degudament dictaminat. 

* Assumir grups de matèries optatives que no pogueren constituir-se per no aconseguir 
el nombre mínim d’alumnes establits. 

* Si es tracta de professorat de valencià en centres que apliquen programes d’educació 
bilingüe, d’ensenyament en valencià o d’incorporació progressiva, dedicar fins a un màxim 
de tres hores setmanals per a la coordinació, perfeccionament i actualització dels 
professors que impartixen classe en Educació Secundària Obligatòria. 

* Si es tracta de professorat amb un coneixement qualificat de valencià, la dedicació de 
les hores corresponents a la producció i correcció dels documents en valencià que genere 
la vida educativa i administrativa del centre. 

 
B) L’Ordre d’1 de juliol de 2002 (DOGV de 12 de juliol de 2002), que regula l’adscripció i els 
desplaçaments per modificació de les plantilles docents, fou modificada en alguns articles per 
l’Ordre de 26 de juny de 2003 (DOGV de 23 de juliol de 2003 i correcció d’errades en DOGV de 24 de 
juliol de 2003).  
En l’article 4 de l’Ordre d’1 de juliol de 2002 (modificat per l’ordre de 26 de juny) s’especifica: 
 

Article 4. Criteris per a determinar els afectats per amortització 
4.1 En els supòsits que calga determinar, entre diferents professors que ocupen, amb 

caràcter definitiu, llocs de treball de la mateixa especialitat, quin o quins són els afectats 
per l’amortització provisional o definitiva del lloc o el desplaçament, en el cas que cap 
d’ells opte voluntàriament per la supressió, s’aplicaran successivament els criteris 
següents: 

a) Menys temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos a què pertanga 
cada funcionari. 

b) Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça. 
c) Any més recent d’ingrés en el cos. 
d) No estar en possessió de la condició de catedràtic. 
e) Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu 
d’ingrés en el cos. 
Tot això sense perjuí dels drets que corresponguen als funcionaris amb la condició de 

catedràtic, en el cas que hagueren accedit a la plaça amb anterioritat a l’entrada en vigor 
de la LOGSE. 

4.2 Qualsevol funcionari de carrera amb destí definitiu en el centre afectat per 
l’amortització de llocs de treball corresponents a la seua especialitat podrà sol·licitar 
voluntàriament el cessament. 

Quan el nombre de sol·licituds siga superior a la diferència entre el nombre de 
funcionaris de carrera amb destí definitiu i el nombre de llocs que contempla la plantilla, 
en la corresponent especialitat, la prioritat per a obtindre la condició de suprimit, pèrdua 
provisional de destí o desplaçat vindrà determinada per l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) Major  temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual 
pertangacada funcionari. 

b) Major antiguitat amb destí definitiu ininterromput en la plaça. 



c) Any menys recent d’ingrés en el cos. 
d) Estar en possessió de la condició de catedràtic. 
e) Més puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés 
en el cos. 

 
C) - En l’Ordre de 26 de juny,  l’Article 3 diu el següent: 
 

“L’article 6 de l’Ordre d’1 de juliol de 2002 queda modificat de la forma següent: 
"Els funcionaris suprimits, amb pèrdua provisional de destinació i desplaçats, i per 

aquest ordre, tindran anualment una destinació provisional en els termes següents: 
a) Amb caràcter voluntari en una vacant de la seua especialitat o especialitats en l’àmbit 

de la Comunitat Valenciana. 
b) Amb caràcter voluntari en un lloc de treball d’una especialitat o especialitats diferents 

de les que siga titular en el seu centre, o en un altre centre de la mateixa localitat o zona, 
segons l’habilitació transitòria regulada en l’article 9 d’aquesta ordre, i sempre en el cas 
que no existisca en la mateixa localitat cap vacant de la seua especialitat que puga ocupar. 

c) Amb caràcter forçós en un altre centre de la mateixa localitat en un lloc de treball de 
les seues especialitats. A partir del curs 2006-2007 hauran d’obtenir destinació provisional 
en l’àmbit de la zona". 

 
 La zonificació ve determinada en la Resolució d’1 d’octubre de 2003 per la qual es 

modifica la Resolució de 12 de juliol de 2002, per la qual es determinen les zones 
d’adscripció i reubicació. 

 
 
2.- ELS ACTES D’ADJUDICACIÓ S’ORGANITZEN DE LA SEGÜENT MANERA: 
 
a) Actes d’adjudicació provincials al Serveis Territorials: (previstos segons calendari de la 
Conselleria per al divendres 13 de juliol de 2007). 
 
S’adjudiquen vacants en un altre centre de la mateixa localitat per les especialitats que es 
posseesquen. Es dóna la possibilitat de no agafar vacant en la localitat i anar al acte de País. 
 
Si hi ha més participants que vacants, es podran fer dues voltes, la primera voluntària segons 
l’ordre establert i la segona forçosa segons l’ordre invers, de manera que no es pot quedar cap 
vacant sense adjudicar. 
 
b) Acte d’adjudicació de País a la Conselleria d’Educació: (previst segons calendari de la 
Conselleria per al dilluns 16 de juliol de 2007). 
 
 En l’acte d’adjudicació de País serà obligatori obtenir una destinació. En cas contrari, es podrà 
destinar d’ofici en l’àmbit de zona (Article 3 de l’Ordre de 26 de juny de 2003). 
 
 
 
3.- QUÈ DIU LA NORMATIVA SOBRE EL PROFESSORAT SUPRIMIT, DESPLAÇAT O AMB PÈRDUA 
PROVISIONAL DE DESTINACIÓ PER A L’OBTENCIÓ D’UNA DESTINACIÓ PROVISIONAL? 
 
Professorat Suprimit:  



El professorat funcionari amb la condició de suprimit perdrà el seu destí definitiu, prestarà els 
seus serveis amb caràcter provisional i tindran preferència en les adjudicacions de destí 
provisional sobre qualsevol altre funcionari o funcionària, segons el que preveu l'article 6. 
 
Professorat amb Pèrdua Provisional de Destí:  
Té aquesta condició el professorat funcionari que, afectat per la supressió provisional, no haguera 
obtingut destí en els processos d'adscripció previstos en les disposicions transitòries. 
Aquest professorat mantindrà el destí definitiu i prestarà els seus serveis, amb destí provisional, 
en un altre centre, d'acord amb el que preveu l'article 6. 
També podrà optar per prestar els seus serveis per al curs escolar en el propi centre de destí si, 
conjunturalment per la demanda educativa, hi haguera horari 
suficient de la seua especialitat. 
 
Professorat Desplaçat:  
Quan, com a conseqüència de les variacions d'escolarització, no hi haguera prou nombre d'hores 
en una especialitat, el professorat amb destí definitiu en el centre afectat adquirirà la condició de 
desplaçat i haurà de prestar, durant un curs, els seus serveis en un altre centre, segons es regula 
en l'article 6. 


