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Cando nos centros de Educación Infantil e/ou Primaria se suprimen postos de traballo é como consecuencia da modificación do 
catálogo. A supresión de unidades (normalmente provocada por unha baixada da matrícula) modifica o cadro de persoal do centro 
determinando así as prazas que se ven afectadas pola supresión.


PETICIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS NO CADP 

A orde de adxudicación reserva a prioridade sobre os demais colectivos aos suprimidos e desprazados por falta de horario. É obrigatoria a 
participación no CADP; de non facelo obterán destino de oficio na localidade ou zona onde tiña destino definitivo.


PETICIÓN DOS SUPRIMIDOS/AS NO CONCURSO DE TRASLADOS 

Están obrigados/as a participar en todos os concursos de traslados ata obter novo destino definitivo. De non facelo, adxudicaranlles 
destino de oficio. Poden darse dúas situacións:


PETICIÓN DESPRAZADOS/AS POR FALTA DE HORARIO NO CONCURSO DE TRASLADOS 

Teñen os mesmos dereitos que en caso de supresión coas seguintes diferenzas:


• Poden renunciar á participación no concurso nas 4 primeiras convocatorias mantendo o dereito preferente. 
• Seguen mantendo destino definitivo no centro do que foron “desprazados”, de tal xeito que se xurde unha praza retornarán a ela 

de forma inmediata. 
• Poderá estar eximido de participación no concurso en función da planificación educativa (xubilacións, incremento de vacantes...) 

DESTINO DEFINITIVO NO NOVO CENTRO 

A antigüidade no novo centro, a todos os efectos, é a do centro de orixe (onde foi suprimido/a ou desprazado/a): para determinar unha 
nova supresión, para elección de horarios... Para determinar a puntuación no Concurso de Traslados, no apartado de antigüidade no 
centro, tómase como referencia a data de posesión no centro no que se produciu a supresión ou o desprazamento.


PRIMARIA: SUPRIMIDOS/AS E DESPRAZADOS/AS 
2016

CRITERIOS PARA DETERMINAR A PERDA DE DESTINO DEFINITIVO

1. Cando non hai voluntariedade (ou hai máis 
supresións que voluntarios/as):

1. Menor antigüidade ininterrompida como definitivo no centro.

2. Menor tempo de servizos como funcionario/a de carreira.

3. Ano máis recente de ingreso no corpo.

4. A menor existencia de cargas familiares, nomeadamente, menores de 6 anos e 
persoas con discapacidades severas.

5. Menor puntuación obtida no procedemento selectivo de ingreso.

2. Cando hai voluntarios (e son máis que 
prazas a suprimir):

1. Maior antigüidade ininterrompida como definitivo no centro.

2. Maior tempo de servizos como funcionario/a de carreira.

3. Promoción máis antiga de ingreso no corpo.

4. A maior existencia de cargas familiares, nomeadamente, menores de 6  anos e 
persoas con discapacidades severas.

5. Maior puntuación obtida no procedemento selectivo de ingreso.

1. SE EXERCEN O DEREITO PREFERENTE

Teñen a obriga de solicitar todos os centros (e por todas as especialidades que 
posúan) da localidade na que teñen o dereito. Voluntariamente poden ampliar as 
peticións con dereito preferente a algunha ou a todas as localidades da zona 
educativa. 

Mentres non obteñan destino definitivo terán dereito a que lles sexa adxudicado 
destino provisional na localidade ou zona educativa. Se non obtiveran destino 
definitivo mentres se exerce o dereito preferente, permanecerán nesa situación sen 
límite de tempo.

2. SE NON EXERCEN O DEREITO PREFERENTE
Teñen seis convocatorias para obter un novo destino definitivo. Despois de esas 
convocatorias serán destinados de oficio.


