
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 tingui 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.

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 seva
participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials
hagi estimat la seva sol·licitud, d'acord amb les circumstàncies acreditades, així com d'altres
dades que puguin ser rellevants.

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.

Especialitats dels llocs de treball

Com a norma general, els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar
l'especialitat de la seva destinació definitiva, com a especialitat ordinària i/o com a llocs
específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats.
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Es poden demanar també els llocs següents:

- Llocs d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes (cossos d'ensenyaments
secundaris).

- Llocs específics temporals d'aula d'acollida (AAP i ADS) i/o llocs de suport a l'escola inclusiva
(UEE i UES).

Els i les mestres amb destinació definitiva en llocs d'ensenyament infantil i primari que el curs
2021-2022 hagin estat en comissió de serveis en llocs d'ESO, també poden demanar
l'especialitat del lloc ocupat aquest curs, com a lloc ordinari o com a lloc específic amb perfil
professional acreditat.

Totes les especialitats i llocs demanats seguint aquests criteris s'apliquen en cadascuna de les
peticions formulades. Les especialitats que es demanin i no segueixin aquestes indicacions
seran anul·lades.

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.

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

