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Resolució, de 22 de juny de 2020, del director gene ral de Professorat i 
Personal de Centres Públics, per la qual es regulen  les destinacions 
provisionals dels professors de religió amb contrac tació laboral indefinida i 
sense destinació definitiva en centres públics depe ndents del Departament 
d’Educació per al curs 2020-2021  
 
 
El 23 de juliol de 2014 es va signar un acord entre el Departament d’Ensenyament i les 
organitzacions sindicals que formen part del Comitè Intercentres del Personal Laboral, en 
relació amb l’adjudicació de destinacions provisionals als professors de religió amb 
contracte laboral indefinit que no van obtenir destinació definitiva en la convocatòria de 
concurs de mèrits feta per la Resolució ENS/2496/2013, de 25 de novembre (DOGC núm. 
6513, de 2.12.2013). 
 
En l’apartat 6 de l’acord esmentat s’estableix que la destinació provisional tindrà efectes 
d’1 de setembre de 2014 fins a l’ocupació del lloc de treball vacant amb professors amb 
destinació definitiva o la supressió del lloc de treball per criteris de planificació.  
 
El 10 de juny de 2020 s’ha efectuat el tràmit de negociació en el Comitè Intercentres d’acord 
amb la normativa d’aplicació. 
 
D’acord amb el Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels 
professors de religió prevista a la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, la contractació laboral d’aquests professors es regeix pel Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de l’Estatut 
dels Treballadors i les normes que el despleguin; per la disposició addicional tercera de la 
Llei 2/2006, de 3 de maig, Orgànica d’Educació; per l’Acord sobre ensenyament i afers 
culturals, de 3 de gener de 1979, subscrit entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, així com 
pels acords de cooperació amb altres confessions que tinguin un arrelament evident i notori 
a la societat espanyola. 
 
A aquesta relació laboral se li aplica, així mateix, el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
En conseqüència, 
 
Resolc: 
 
1. Prorrogar, per al curs 2020-2021, les destinacions provisionals del curs 2019-2020 dels 

professors de religió amb contracte laboral indefinit que no tenen destinació definitiva 
obtinguda per convocatòria pública de concurs de mèrits, sempre que els llocs de treball 
vacants que ocupen estiguin inclosos en la planificació educativa per al curs 2020-2021. 
 
En el supòsit que la dedicació del lloc de treball ocupat per aquests professors el curs 
2019-2020 es modifiqui per al curs 2020-2021, per increment o decrement, s’ha 
d’actualitzar el contracte laboral, mitjançant la corresponent addenda, amb el benentès 
que la dedicació total màxima no pot ser superior a la jornada completa. 

 
En cas que la superi, el professor o professora ha de renunciar a la destinació provisional 
d’un dels centres de destinació del curs 2019-2020, i així garantir una dedicació global 
que no superi la jornada completa. 
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2. Amb caràcter previ a l’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2020-2021 
prevista a l’apartat 3, el professorat amb contracte laboral indefinit i amb destinació 
definitiva que el curs 2020-2021 està afectat per una minoració parcial de la seva 
dedicació total respecte el curs 2019-2020 per criteris de planificació, voluntàriament, 
pot sol·licitar, sempre i quan reuneixi tots els requisits de l’article 3 del Reial decret 
696/2007, la participació en els actes públics d’adjudicació per tal d’obtenir una nova 
destinació per al curs 2020-2021 amb una dedicació que li permeti recuperar totalment 
o parcialment la que tenia el curs 2019-2020. Aquesta nova destinació té caràcter 
definitiu. En cap cas la dedicació total per al curs 2020-2021 pot superar la del curs 
2019-2020.  

 
 Aquesta mesura també serà d’aplicació per al professorat amb contracte laboral indefinit 

i amb destinació definitiva al qual se li va minorar la seva dedicació total del curs 2016-
2017 i/o successius respecte el curs escolar anterior, i no ha recuperat totalment la 
dedicació minorada. 

 
3. Els professors de religió amb contracte laboral indefinit, la destinació provisional dels 

quals no pugui ser prorrogada en cap dels centres on estaven destinats el curs  2019-
2020 per criteris de planificació, i els professors amb contracte laboral indefinit que, en 
data 1 de setembre de 2020, no tinguin assignada cap destinació definitiva, inclòs el 
personal amb tots els requisits de l’article 3 del Reial decret 696/2007 que sol·licita el 
reingrés per al curs 2020-2021, han d’obtenir una destinació provisional, amb caràcter 
prioritari, en cas de vacant, en l’acte públic de nomenaments que convocaran cadascun 
dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona per proveir vacants en 
centres de l’àmbit territorial del bisbat que li ha formulat proposta.  

 
Aquests actes públics es faran el 30 de juliol de 2020, i en primer lloc es proveiran els 
llocs de treball en instituts. 

 
En ocasió de vacant, també podran obtenir destinació provisional per al curs 2020-2021 
en instituts, els professors amb contracte laboral indefinit sense destinació definitiva i 
que només tenen requisits de secundària i el curs 2019-2020 hagin estat destinats amb 
caràcter provisional en escoles. Les vacants provocades en escoles per aquests docents 
s’acumulen a les ja existents. 

 
4. D’acord amb els punts 2 i 3 anteriors, l’ordre de col·lectius en els actes públics 

d’assignació de destinació del professorat  de religió amb contracte indefinit per al curs 
2020-2021, prèvia sol·licitud de participació presentada abans del dia 24 de juliol de 2020 
als corresponents Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, serà el 
següent: 

 
4.1 Professorat del nivell d’educació secundària 

 
1r. Professorat indefinit amb requisits i destinació definitiva en instituts que ha vist 
minorada la seva dedicació a partir del curs 2016-2017 respecte el curs anterior per 
criteris de planificació i que opta a noves destinacions per recuperar totalment o 
parcialment la dedicació anterior en llocs del mateix nivell i bisbat de proposta.  
 
L’ampliació de la seva destinació definitiva tindrà efectes d’1 de setembre de 2020. 
 
2n. Professorat indefinit destinat en instituts o amb requisits d’educació secundària que 
ha cessat de totes les destinacions del curs 2019-2020 i professorat amb requisits del 
nivell d’educació secundària que sol·licita el reingrés, que opta a noves destinacions 
provisionals en instituts per al curs 2020-2021 del corresponent bisbat de proposta. 
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3r. Professorat indefinit amb requisits únicament del nivell de secundària que està 
destinat provisionalment en escoles, que opta per canviar a noves destinacions 
provisionals en instituts per al curs 2020-2021 del mateix bisbat. 
 
4t. Professorat indefinit i sense destinació definitiva que per al curs 2020-2021 se li ha 
minorat la seva dedicació amb destinació provisional respecte la del curs 2019-2020, 
per criteris de planificació, per tal d’assolir, com a màxim, la mateixa dedicació total. 
 
4.2. Professorat del nivell d’educació primària 
 
1r. Professorat indefinit amb requisits i destinació definitiva en escoles que ha vist 
minorada la seva dedicació a partir del curs 2016-2017 respecte el curs anterior per 
criteris de planificació i que opta a noves destinacions per recuperar totalment o 
parcialment la dedicació anterior en llocs del mateix nivell i bisbat de proposta. 
 
L’ampliació de la seva destinació definitiva tindrà efectes d’1 de setembre de 2020. 
 
2n. Professorat indefinit destinat en escoles que ha cessat de totes les destinacions del 
curs 2019-2020 i professorat amb requisits del nivell d’educació infantil i primària que 
sol·licita el reingrés, que opta a noves destinacions provisionals en escoles per al curs 
2020-2021 del seu bisbat.  
 
3r. Professorat indefinit i sense destinació definitiva que per al curs 2020-2021 se li ha 
minorat la seva dedicació amb destinació provisional respecte la del curs 2019-2020, 
per criteris de planificació, per tal d’assolir, com a màxim, la mateixa dedicació total. 
 
Els participants s’ordenen, en cadascun dels col·lectius i fases d’assignació indicats, pel 
temps de serveis prestats fins al 31 d’agost de 2020. 
 

5. Els llocs de treball vacants que s’han de proveir en les diferents fases d’aquest acte 
públic d’adjudicació són els llocs no ocupats per professors amb contracte laboral 
indefinit i destinació definitiva o per professors amb contracte laboral indefinit i amb 
destinació provisional ja adjudicada per al curs 2020-2021, sempre que estiguin previstos 
en la planificació del curs 2020-2021. 

 
Els llocs de treball amb destinació definitiva i reserva no poden ser assignats al 
professorat amb destinació definitiva indicat al punt 2.  

 
6. Els serveis territorials o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona han de convocar 

els participants en aquests actes públics d’adjudicació de destinacions provisionals amb 
una antelació de 48 hores i amb la mateixa antelació han de fer públiques, al tauler 
d’anuncis de la seu, les vacants que s’han de proveir. 

 
El professorat convocat només pot ser destinat en l’àmbit del bisbat de proposta. Quan 
les vacants del bisbat es corresponguin a més d’una àrea territorial d’Educació, el 
participant que vulgui obtenir vacants d’un servei territorial o del Consorci d’Educació de 
Barcelona, diferent del que li correspon segons adscripció actual, ha de comunicar-ho a 
les unitats de gestió de personal docent corresponents per ser admès als actes públics.  
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7. Aquesta Resolució s’ha de fer pública al web del Departament d’Educació. 
 

Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona han de comunicar el 
contingut d’aquesta Resolució, individualment i per escrit, als professors de religió 
afectats.  

 
8. Si un cop iniciat el curs 2020-2021 es produeix una vacant en un institut, abans de ser 

proveïda mitjançant un o una docent amb contracte laboral temporal, els serveis 
territorials o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona han d’oferir aquest lloc de 
treball a professors amb contracte laboral indefinit, amb només els requisits de 
secundària establerts a la normativa vigent, però que el curs 2020-2021 estan destinats 
amb caràcter provisional en escoles. Si a la vacant hi opta més d’un o una docent, la 
prioritat s’establirà pel temps de serveis prestats com a professor o professora de religió. 

 
La vacant que s’hagi produït a l’escola s’ha de proveir mitjançant la contractació laboral 
temporal. 

 
 
Les mesures excepcionals que s’adoptin en relació a la gestió de la pandèmia generada 
per la COVID-19 poden afectar la tramitació del procediment que regula aquesta resolució. 
En conseqüència, aquesta tramitació es podrà formalitzar tant de manera presencial com 
a distància, sempre que, en aquest cas, s’asseguri per mitjans electrònics la identitat de les 
unitats o persones que la realitza, el contingut de les seves manifestacions, així com la 
interactivitat i intercomunicació. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans 
electrònics vàlids l’e-valisa, la signatura electrònica, el correu electrònic, les 
audioconferències i les videoconferències. En qualsevol cas, hauran de respectar les 
directrius que s’estableixin en relació a l’estat d’alarma i la crisi sanitària. 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar, en el termini de dos mesos, una demanda davant  la jurisdicció social, 
d’acord amb el que disposa l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de 
la jurisdicció social. 
 
Així mateix poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.  
 
 
 
 
El director general de Professorat  
i Personal de Centres Públics 
 
 
 
 
 
 
Ignasi García Plata 
 
Barcelona, 22 de juny de 2020 
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