
ACLARACIONS A L’ADDENDA A L'ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ 2010

NOVETATS ADDENDA

1. Desactivació voluntària de les borses

2. Procediment nou per cobrir les places de difícil provisió

3. Reducció dels 10 dies lectius per cobrir les substitucions

1. Desactivació voluntària de les borses

Es permet que el professorat interí es desactive de la borsa voluntàriament, sense necessitat 
d’al·legar cap causa, sempre que siga abans de l’adjudicació. Qui es desactive mantindrà el 
lloc que ocupa en les borses.
Després de l’adjudicació i abans de la presa de possessió del lloc de treball, només s’admet la
desactivació en casos de força major sobrevinguda, que han de ser degudament justificats. En
aquests casos, si no es justifica cap causa per a la no incorporació al lloc de treball una 
vegada adjudicada la plaça, es procedirà a l’exclusió de la borsa.
A més, abans de l’inici de les activitats lectives de cada etapa educativa, qui es trobe en 
situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o 
simple, podrà optar, al lloc de treball, i es reservarà aquest lloc fins que la situació finalitze. 
Mentrestant, aquesta plaça serà coberta per un altre aspirant a interinitat. És a dir, si un 
docent és adjudicat a juliol o a setembre (sempre que siga abans de l’inici de les classes) i es 
troba en aquesta situació (maternitat, paternitat, adopció o acolliment), mantindrà la plaça 
adjudicada, sempre i quan no siga coberta pel titular, si es tracta d’una substitució. En aquest 
darrer cas, si la persona titular s’incorpora a la plaça, se li assignarà a l’interí, quan finalitze 
aquesta situació, el lloc que corresponga seguint l’ordre de la borsa.
Les sol·licituds de desactivació es realitzaran a través del programa informàtic d’adjudicacions
telemàtiques.

En tots els casos, la desactivació temporal es mantindrà fins que es comunique 
novament l’activació en la borsa de treball, que pot ser en qualsevol moment. 
L’activació en borsa també es podrà sol·licitar telemàticament.

JUSTIFICACIÓ dels casos de força major o la situació de maternitat, paternitat, acolliment o 
adopció

Cal presentar un escrit juntament amb la justificació documental de la causa. L’escrit es 
presentarà en la Direcció Territorial d’Educació on s’haja adjudicat el lloc de treball. Si es 



presenta per altres vies previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, 
(registres d’altres òrgans administratius o mitjançant les oficines de correus, per exemple) 
s’enviarà una còpia de la sol·licitud i la documentació per fax o correu electrònic al servei de 
personal de la Direcció Territorial corresponent.

Quina és la diferència respecte a l’acord de 2010?

Es modifica l’article 7 de l’acord de 2010, en el qual la desactivació es podia realitzar en 
determinats casos, entre l’adjudicació i la presa de possessió, com eren:

• Quan es tenia una altra feina (en aquest cas es passava a l’últim lloc de la borsa). 
• Quan s’era titular d’una beca d’estudi o investigació. 
• Per trobar-se en incapacitat temporal per malaltia amb anterioritat a la data en què 

s’oferia el nomenament d’interí. 
• Per causa de violència de gènere. 
• Per maternitat, paternitat, adopció o acolliment. 
• Per atenció de fill o filla menor de 3 anys o familiar fins a segon grau de consanguinitat 

o afinitat. 
• Per l’exercici de càrrec públic o representatiu. 
• Per causa de força major justificada. 

Ara, en canvi, la desactivació és voluntària i no es penalitza qui es desactive per treballar en
una altra feina, ja que tampoc s’ha de justificar, sempre que la desactivació, insistim, es 
produïsca abans de l’adjudicació.
En resum:

• Desactivació abans de l’adjudicació: voluntària i sense justificar. 
• Desactivació després de l’adjudicació i abans de la presa de possessió: només en 

casos de força major sobrevinguda (accident, hospitalització, incapacitat temporal, etc.),
que s’ha de justificar. L’administració valorarà si la causa està justificada i resoldrà si 
s’exclou de la borsa o si es reincorpora a la mateixa. 

2. Procediment nou per cobrir les places de difícil provisió

Les places de difícil cobertura o provisió són:

1. Els llocs de provisió voluntària que no hagen sigut triats per cap aspirant i, per tant, han 
quedat sense adjudicar en els procediments d’adjudicació contínua. 

2. Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l’adjudicació per haver 
renunciat les persones adjudicatàries. 

PROCEDIMENT PER COBRIR-LES:

1. La Conselleria anunciarà aquests llocs en la pàgina web i podran optar a ells totes les 
persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establerts en la 
convocatòria, sempre que no estiguen prestant serveis en eixe moment. 

2. Les persones interessades disposaran de 24 hores per a formalitzar la sol·licitud, que 
es realitzarà telemàticament. 

Els llocs s’adjudicaran per l’ordre següent:

1. Les persones integrants de la borsa de treball de la mateixa especialitat 
convocada. Dins d’aquest apartat s’assignaran els llocs per orde de borsa. 



2. Les persones integrants d’altres borses de treball que estiguen en possessió de 
les titulacions i la resta de requisits dels llocs. En aquest apartat s’adjudicaran els 
llocs per orde de registre de la sol·licitud. 

3. Les persones integrants que no es troben inscrits en les borses de treball i que 
complisquen els requisits dels llocs. En aquest apartat s’adjudicaran els llocs per 
orde de registre de la sol·licitud. 

Les persones adjudicatàries descrites en els apartats 2 i 3 s’incorporaran a les borses de 
treball de l’especialitat convocada. Passaran a situar-se en la borsa de l’especialitat 
darrere de l’últim interí/interina amb servicis del curs escolar i l’ordre d’incorporació 
quedarà determinat pel començament de la prestació de servicis.
El nomenament del personal docent interí en vacant de difícil provisió tindrà una duració 
d’un curs escolar, prorrogable per un curs més, sense que la duració total del mateix puga
excedir dos cursos escolars, independentment del lloc que ocupe l’aspirant en la corresponent
borsa, llevat que siga proveït per funcionari o funcionària de carrera per concurs de trasllats o 
acte de suprimits, siga objecte de supressió, d’acord amb les necessitats docents, es 
reincorpore el titular o la titular o adquirisca l’aspirant la condició de funcionari de carrera.

S’ordenen per ordre de registre en els casos 2 i 3

NOVETAT: La incorporació de tot el personal aspirant a les oposicions que no ha 
obtingut plaça ordenats per la puntuació obtinguda en la convocatòria i complisquen els 
requisits exigits de titulació. Abans només s'incorporava els qui havien aprovat la primera 
prova, quan l’acord diu clarament que s’hi ha d’incorporar totes les persones aspirants.

3. Reducció dels 10 dies lectius per cobrir les substitucions

 En concret quan el professorat substituït:

1. preste atenció a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 
2. preste servicis en centres docents que tinguen implantades menys de dos línies 

educatives. 
3. impartisca docència en segon curs de Batxillerat. 
4. quan la causa de la substitució siga la situació de maternitat, paternitat, adopció o 

acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple. 
5. quan la falta de cobertura puga ocasionar greus disfuncions en el funcionament del 

centre. 

Aquestes situacions les ha d’acreditar la direcció del centre. 

BORSA ÚNICA

La Conselleria aplicarà novament l’ordenació de la borsa del cos de mestres en borsa única, 
tal i com diu l’acord de 2010. Des de 2012 aplicava l’ordenació com a secundària i a la resta 
de cossos (és a dir, per especialitats) per motius diversos.
Però a partir d’ara aplicarà la borsa única, com està regulat en l’article 4.1 de l’acord de 
professorat interí de 2010.

S'anirà aplicant tot escalonadament
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