
Cal tenir una destinació definitiva. Una comissió de serveis és una destinació provisional diferent de la
definitiva que es pot demanar pels següents motius:

● Haver finalitzat el mandat de director/a el 30 de juny.
● Haver exercit durant els darrers quatre cursos docència directa en un centre que tingués la

consideració de CMC, en un CEE o en un lloc itinerant d'una ZER.
● Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

S'hauran de tenir en compte, especialment, les situacions personals o professionals greus
derivades de la situació de pandèmia sanitària de la Covid-19.

Les comissions de servei que es demanen per motius personals greus o professionals excepcionals han
de presentar, per mitjans electrònics, dins del termini de presentació de sol·licituds d'adjudicacions
d'estiu a la bústia dels SSTT/CEB on es treballa actualment adjuntant els següents documents: la
sol·licitud tramitada telemàticament i la documentació justificativa pertinent dels motius de la seva
petició. Els motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un.

El fet de poder demanar una comissió de serveis no vol dir que sigui concedida.

La Notificació de l'autorització o de la denegació de la comissió de serveis sortirà amb la llista
provisional de destinacions de les adjudicacions d’estiu.

Es poden demanar comissions de serveis entre comunitats autonòmiques

● D'una altra CCAA a Catalunya:

El professorat depenent d'una altra Administració educativa (una altra CCAA) que demani comissió de
serveis per primer cop a Catalunya, ha de sol·licitar per correu electrònic l'imprès normalitzat que li serà
facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines. El Departament indicarà, la bústia
on han d'enviar les sol·licituds els docents d'altres CCAA que demanen comissió de serveis a un centre
del Departament d'Educació.
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Per manca de llocs de treball vacant entre les seves peticions, les Comissions de servei poden quedar
sense adjudicació.

● De Catalunya a una altra CCAA:

Personal funcionari de carrera en situació de servei actiu o en situació d'excedència per atenció de
familiars. Aquest personal haurà d'anunciar que participa en el procediment, segons s'estableix en les
bases de la convocatòria de les adjudicacions de la CCAA on vol demanar la comissió de serveis.

Novetats, avisos i consultes:
bit.ly/infoadjudicacions
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http://bit.ly/Adjudicacions19-20

