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1 Introducció
El dret preferent suposa disposar d'un privilegi que dona preferència d'elecció de centre, lo-
calitat i zona a qui ho posseeix sobre la resta de personal participant del concurs de trasllats.

Els diferents tipus de dret preferent són els següents:

 •   DPC: dret preferent a centre.

 •   DPL: dret preferent a localitat.

 •   DPLZ: dret preferent a localitat i zona.

En primer lloc, comprove que es troba en algun dels supòsits contemplats en la convocatò-
ria per a la utilització d'aquest dret. Si es troba en algun d'ells ha de plantejar-se si desitja  
utilitzar el dret preferent o no.

2 Com exercir el Dret Preferent
L'adjudicació es realitza tenint en compte la següent prioritat:

 1 - Centre

 2 - Localitat - Zona

Si es troba en disposició d'exercir més d'un dret preferent, podrà exercir qualsevol combina-
ció d'ells. Per exemple, només DPC, o DPC + DPL, etc..

2.1 En la instància de participació

1 DPC 
a. Indique el supòsit pel qual exerceix el dret preferent.
b. Consigne el codi del centre. De no fer-ho participaria com si no ho exercira.
c. Consigne totes o alguna (almenys una) de les especialitats de les quals siga ti-

tular prioritzant les mateixes. Si no consigna cap especialitat, se li emplenaran 
d'ofici totes les que posseïsca per ordre de publicació en la convocatòria. Si con-
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signa alguna especialitat no s'afegiran d'ofici la resta les especialitats que pos-
seïsca.

2 DPL
a. Indique el supòsit pel qual exerceix el dret preferent.
b. Consigne el codi de la localitat. De no fer-ho participaria com si no ho exercira.
c. Consigne totes les especialitats  (almenys una) de les quals siga titular priorit-

zant les mateixes. En cas d'emplenar una especialitat solament amb la marca 
d'itinerància, d'ofici s'agregarà aquesta especialitat sense itinerància. En cas de 
no consignar totes les especialitats o no consignar cap, li  seran emplenades 
d'ofici  totes  les  que  posseïsca  per  ordre  de  publicació  en  la  convocatòria. 
Aquesta preferència serà tinguda en compte a l'efecte de reserva de localitat i 
especialitat. 

3 DPLZ
a. Indique el supòsit pel qual exerceix el dret preferent.
b. Consigne el codi de la localitat i de la zona. De no fer-ho participaria com si no 

ho exercira.
c. Consigne totes les especialitats  (almenys una) de les quals siga titular priorit-

zant les mateixes. En cas d'emplenar una especialitat solament amb la marca 
d'itinerància, d'ofici s'agregarà aquesta especialitat sense itinerància. En cas de 
no consignar totes les especialitats o no consignar cap, li  seran emplenades 
d'ofici  totes  les  que  posseïsca  per  ordre  de  publicació  en  la  convocatòria. 
Aquesta preferència serà tinguda en compte a l'efecte de reserva de localitat i 
especialitat. 

2.2 En la petició telemàtica

1 DPC
a. Si solament sol·licita places del centre del qual dimana el dret preferent, no pre-

sente cap petició.
b. Si a més d'exercir el DPC desitja realitzar peticions voluntàries, llavors sol·licite 

els centres, localitats o zones que preferisca, per les especialitats que desitge, 
sense necessitat de posar el seu centre de dret preferent.

2 DPL
a. Sol·licite per ordre de preferència tots els centres de la localitat de la qual dima-

na el dret preferent, indicant "DPL" en el codi d'especialitat. En aquest cas s'ad-
judicarà per l'ordre de preferència d'especialitat consignada. Si no consignara la 
totalitat de centres de la localitat, l'administració els consignarà d'ofici a continu-
ació dels consignats pel participant, segons l'ordre de publicació en l'annex cor-
responent de la convocatòria.

b. Si a més d'exercir el DPL desitja realitzar peticions voluntàries, llavors, i a conti-
nuació del dret preferent, sol·licite els centres, localitats o zones que preferisca, 
per les especialitats que desitge, consignant el codi de l'especialitat.

3 DPLZ
a. Sol·licite per ordre de preferència tots els centres de la localitat de la qual dima-

na el dret preferent, i opcionalment de la resta de les localitats que desitge de la 
zona de la qual dimana el dret preferent, indicant "DPL" en el codi d'especialitat. 
Aquests hauran d'anar agrupats per blocs homogenis de localitats (tots els cen-
tres de la localitat 1, tots els centres de la localitat 2, etc ). En aquest cas s'adju-
dicarà per l'ordre de preferència consignat. Si no consignara la totalitat de cen-
tres de la localitat de la qual dimana el dret preferent, l'administració els consig-
narà d'ofici a continuació dels consignats pel participant, segons l'ordre de publi-
cació en l'annex corresponent de la convocatòria. Si no consignara la totalitat 
de localitats de la zona, les que falten no seran consignades d'ofici.
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b. Si a més d'exercir el DPLZ desitja realitzar peticions voluntàries, llavors, i a con-
tinuació del dret preferent, sol·licite els centres, localitats o zones que preferisca, 
per les especialitats que desitge, consignant el codi de l'especialitat..

2.3 En la Adjudicació

1 DPC
a. En cas de vacant se li adjudicarà si li correspon, en competència amb les perso-

nes que estiguen en la seua mateixa situació.
b. Si a més va demanar destins voluntaris, primer optarà al centre del qual dimana 

el dret preferent i després a les seues peticions voluntàries.
c. Per al personal participant forçós, en el cas de no adjudicar-li haurà de participar 

en els actes de suprimits i desplaçats de juliol.
2 DPL

a. En cas de vacant se li adjudicarà si li correspon, els centres sol·licitats i posteri-
orment els completats d'ofici segons l'ordre de publicació, en competència amb 
les persones que estiguen en la seua mateixa situació.

b. Si a més va demanar destins voluntaris, primer optarà als centres de la localitat 
de la qual dimana el dret preferent i després a les seues peticions voluntàries.

c. Per al personal participant forçós, en el cas de no adjudicar-li haurà de participar 
en els actes de suprimits i desplaçats de juliol.

3 DPLZ
a. En cas de vacant se li adjudicarà si li correspon, els centres sol·licitats i posteri-

orment els completats d'ofici segons l'ordre de publicació, en competència amb 
les persones que estiguen en la seua mateixa situació.

b. Si a més va demanar destins voluntaris, primer optarà als centres de les locali-
tats de la zona de la qual dimana el dret preferent i després a les seues petici-
ons voluntàries.

c. Per al personal participant forçós, en el cas de no adjudicar-li haurà de participar 
en els actes de suprimits i desplaçats de juliol.

2.4 Notes

El personal participant que exercisca un dret preferent i no obtinga destí  conserva el dret 
preferent utilitzat, podent ser usat en la següent convocatòria.

El personal participant forçós que puga fer ús del dret preferent, i que havent de participar 
no participe, o si fent-ho, no exercira eixe dret o el fa erròniament i no obté destí dins de les 
seues peticions, se li adjudicarà d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de 
les quals siga titular. Aquesta adjudicació d'ofici es realitzarà segons l'ordre en què aparei-
xen publicats els centres en els annexos corresponents.

3 Si no vol no exercir el dret preferent
En cas de no exercir el dret preferent el que ha de fer és el següent:

1 En la instància de participació: 
No indique res en els apartats corresponents als drets preferents.

2 En la petició telemàtica:
a. Si no realitza la petició telemàtica, i és participant forçós, llavors se li adjudicarà 

d'ofici segons l'ordre de l'annex corresponent de la convocatòria.
b. Si realitza la petició telemàtica:

▪ Sol·licite els centres, localitats o zones que preferisca i per les especialitats 
que desitge, sempre que estiga habilitat.
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▪ En l'adjudicació, si és personal participant forçós i no obté destí dins de les 
seues peticions, se li adjudicarà d'ofici segons la seua preferència de provín-
cia per a l'adjudicació forçosa, i dins d'elles en l'ordre de l'annex correspo-
nent de la convocatòria.

▪ En l'adjudicació, si és participant voluntari i no obté destí, no se li adjudicarà 
res.
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