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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, POLÍTICA SOCIAL I ESPORT
19274 Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats 
d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos 
docents.

La provisió de places en centres públics, mitjançant concurs de trasllats, pels funcionaris 
de carrera dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors 
d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de música i arts escèniques, de 
professors d’arts plàstiques i disseny, de professors tècnics de formació professional, de 
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, d’inspectors al servei de l’administració 
educativa i d’inspectors d’educació, es regeix pel Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, pel 
qual es regula la provisió de llocs de treball en centres públics de preescolar, educació 
general bàsica i educació especial, modificat pel Reial decret 1664/1991, de 8 de novembre, 
així com pel Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de 
trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents.

La promulgació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, ha suposat, entre 
moltes altres, una modificació de l’ordenació de la funció pública docent ja que regula la 
incorporació de tres nous cossos docents, els cossos de catedràtics d’ensenyament 
secundari, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny i de catedràtics d’escoles oficials 
d’idiomes, cossos en què s’integren els funcionaris dels respectius cossos de professors 
amb la condició de catedràtic.

Realitzada la integració i tenint en compte que, de conformitat amb el que estableixen 
els apartats 3 i 5 de la disposició addicional vuitena de l’esmentada Llei, aquesta s’ha fet 
efectiva en els mateixos llocs que tenien assignats en el moment de produir-se, que s’han 
incorporat als nous cossos amb l’antiguitat que tenien en la condició de catedràtic en els 
seus respectius cossos i que aquests funcionaris han de participar en els concursos de 
provisió de llocs conjuntament amb els funcionaris dels cossos de professors dels nivells 
corresponents, a les mateixes places vacants, es fa necessari tenir en compte aquestes 
circumstàncies als efectes de garantir la mobilitat d’aquests funcionaris mitjançant la seva 
participació en els concursos de provisió de llocs.

D’altra banda, el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es 
refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori 
d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de l’esmentada Llei, en la seva 
disposició transitòria segona, apartat 2, crea l’especialitat de Primària al cos de mestres, 
especialitat que s’afegeix a les vigents en aquest cos docent, fet que suposa la necessitat 
de preveure la incidència que la creació d’aquesta especialitat té en la cobertura de les 
places de l’esmentat cos de mestres mitjançant el procediment de provisió de llocs 
corresponent.

Tenint en compte que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’apartat 3 
de la disposició addicional sisena, estableix que periòdicament les administracions 
educatives han de convocar concursos de trasllats d’àmbit estatal, en els quals poden 
participar tots els funcionaris públics docents, sigui quina sigui l’Administració educativa de 
la qual depenguin o per la qual hagin ingressat, sempre que reuneixin els requisits generals 
i els específics que, d’acord amb les respectives plantilles o relacions de llocs de treball, 
estableixin les convocatòries.

No havent-se realitzat encara una nova regulació de la mobilitat mitjançant concurs de 
trasllats dels funcionaris dels cossos docents a què es refereix la LOE, adaptada als 
principis de la dita Llei i a les normes del seu desplegament, i davant la necessitat de 
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procedir a la convocatòria de nous concursos de trasllats, es fa necessari modificar en 
certs aspectes concrets el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els 
concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de llocs corresponents als cossos 
docents.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes a la Comissió de Personal de la Conferència Sectorial d’Educació, ha emès 
informe la Comissió Superior de Personal i ha emès dictamen el Consell Escolar de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació, Política Social i Esport, amb 
l’aprovació de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de novembre de 2008.

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen 
els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents 
als cossos docents.

U. L’article 1 queda redactat en els termes següents:

«Les administracions públiques educatives competents han de convocar concursos 
de trasllats d’àmbit nacional cada dos anys per a la provisió de places corresponents 
als cossos docents.
Aquests concursos s’han de realitzar de manera coordinada de forma que els 
interessats puguin participar en tots amb un sol acte i que de la resolució d’aquests 
no se’n pugui obtenir més que un únic destí en un mateix cos.
Les convocatòries s’han de publicar íntegres en els butlletins o diaris oficials de les 
comunitats autònomes convocants. Un extracte d’aquestes convocatòries s’ha 
d’inserir en el “Butlletí Oficial de l’Estat”».

Dos. L’article 5.1 queda redactat en els termes següents:

«En el primer trimestre del curs escolar en què s’hagin de celebrar aquests concursos, 
amb caràcter previ a la convocatòria, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport, 
prèvia consulta amb les administracions educatives de les comunitats autònomes 
que estiguin en el ple exercici de les seves competències educatives, ha d’establir 
les normes procedimentals necessàries per permetre’n la celebració coordinada a fi 
d’assegurar la participació efectiva en condicions d’igualtat de tots els funcionaris 
públics docents. Aquestes normes es refereixen als terminis comuns a què s’han 
d’ajustar les convocatòries, al model bàsic d’instància, al contingut de l’extracte a 
publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat” i a les dates en què tindrà lloc la presa de 
possessió dels destins adjudicats per la resolució de les convocatòries, i han de 
determinar igualment el barem únic de mèrits que han de contenir».

Tres. L’annex II del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els 
concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos 
docents, queda modificat en els termes següents.

1. La rúbrica de l’annex II queda redactada en els termes següents:

«ANNEX II

Especificacions a què s’han d’ajustar els barems de prioritats en l’adjudicació de 
destins, per mitjà de concurs d’àmbit nacional, en els cossos de catedràtics i professors 
d’ensenyament secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, 
catedràtics i professors d’arts plàstiques i disseny, professors tècnics de formació 

professional i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny»

2. L’encapçalament de l’apartat I de l’annex II queda redactat en els termes 
següents:
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«I. Mèrits expressament indicats en la disposició addicional sisena, apartat 3, de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).»

3. El número 1 de l’apartat I de l’annex II queda redactat en els termes següents:

«1. Cossos de catedràtics:
a) Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament 
secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny: 6,00 punts.
b) Per cada any d’antiguitat en el cos de catedràtic: 0,50 punts.

A aquests efectes, l’antiguitat en el cos de catedràtics, amb anterioritat a la integració 
en els cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes 
i d’arts plàstiques i disseny, és la que tenien en la condició de catedràtic.»

4. Les lletres b) i c) del número 2 de l’apartat I de l’annex II queden redactades en els 
termes següents:

«b) Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos 
o escales docents a què es refereix la LOE del mateix subgrup o superior: 1,50 
punts.
c) Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos o 
escales docents a què es refereix la LOE de subgrup inferior: 0,75 punts.

5. S’afegeix al final del número 2 de l’apartat I de l’annex II el text següent:

«En els casos que preveu aquest número 2, als funcionaris dels cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, 
als efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoren els serveis prestats 
com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els 
prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, 
de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts 
aplicades i oficis artístics.»

6. S’afegeix un paràgraf al final de la lletra a) del número 3 de l’apartat I de l’annex II, 
redactat en els termes següents:

«En el cas dels funcionaris dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, 
d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, les referències al doctorat i 
premi extraordinari s’entenen referides a les titulacions al·legades per a l’ingrés als 
corresponents cossos de professors des d’on s’ha ingressat o, si s’escau, a les 
al·legades per a l’ingrés en els antics cossos de catedràtics numeraris de batxillerat, 
catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts 
aplicades i oficis artístics.»

7. S’afegeix un paràgraf al final de l’apartat II de l’annex II, redactat en els termes 
següents:

«En el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament 
secundari, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques 
i disseny, es tenen en compte els serveis prestats en els dits càrrecs com a funcionaris 
de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, 
inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, 
catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts 
aplicades i oficis artístics».

Disposició transitòria única. Participació dels funcionaris del cos de mestres en el 
pròxim concurs de trasllats d’àmbit estatal.

La participació dels funcionaris del cos de mestres en el primer concurs de trasllats 
d’àmbit estatal convocat a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es regeix per 
les regles següents:
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a) Els funcionaris docents de carrera del cos de mestres que hagin superat els 
procediments selectius d’ingrés convocats per les diferents administracions educatives 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret poden participar en el concurs 
de trasllats d’àmbit estatal en les mateixes condicions en què ho feien en els anteriors 
procediments de provisió de llocs.

b) No obstant el que disposa la lletra anterior, els funcionaris del cos de mestres que 
hagin superat els procediments selectius d’ingrés convocats per les diferents administracions 
educatives a l’empara del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el 
reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què 
es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació, i es regula el règim transitori 
d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de l’esmentada llei, obtenen el 
seu primer destí definitiu en l’Administració educativa per la qual van participar i van superar 
el procés selectiu corresponent.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de les competències que 
atribueixen a l’Estat les regles 1a, 18a i 30a de l’article 149.1 de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Política Social i Esport,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO
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