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Concurs de mèrits excepcional (CM)

Ja fa uns anys, els tribunals de justícia europeus van 
determinar que la vinculació contractual temporal 
amb les administracions és un frau i van instar l’Estat 
Espanyol a posar-hi remei.

El Govern central ha posat un termini, fins a finals de 
l’any 2024, per tal que les comunitats autònomes que 
tenen les competències delegades aconsegueixin que 

només quedi en el sistema com a màxim un 8% de per-
sonal amb contractes temporals.

En aquesta línia, el Departament d’Educació de Cata-
lunya no ha tingut altra sortida que organitzar proces-
sos massius de funcionarització per erradicar la tempo-
ralitat entre els docents, que arribat l’any 2022 es troba 
al voltant del 40%.

ESTABILITZACIÓ 
DEL PERSONAL 
DOCENT INTERÍ



PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DOCENT A 
CATALUNYA

Aquests processos a Catalunya s’han de basar en 
la normativa estatal, bàsicament en la modificació 
270/2022, de 12 d’abril, del Reial decret 276/2007, de 
23 de febrer que aprova el Reglament d’ingrés a cossos 
docents estatals.

S’han plantejat 2 processos:

• Concurs de mèrits (CM)

Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost DOGC 
5.9.2022

Aquest CM és una oposició que té dues caracterís-
tiques concretes: 

-NO té fase d’oposició (només té fase de concurs on 
es presenten els mèrits).

-És de convocatòria excepcional i única.

La normativa que regula aquest procés s’ha publicat 
el 5 de setembre de 2022 per participar tot seguit 
amb la sol·licitud. La resolució es preveu els pri-
mers mesos del 2023.

• Concurs-oposició d’estabilització (COE)

Aquesta oposició té les dues fases (oposició+mèrits) 
però s’ha alleugerit la fase d’oposició eliminant les 
parts eliminatòries i amb defensa de només una 
unitat didàctica. 

La normativa concreta que regularà aquest procés 
es preveu a finals de 2022, per presentar sol·licitud 
els primers mesos de 2023 i opositar al tercer tri-
mestre.

SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE 
CONCURS DE MÈRITS (CM)

• Requisits: 

- Data màxima per complir-los darrer dia del termi-
ni de presentació de sol·licituds: 3 d’octubre 2022.

-L’admissió no implica el reconeixement dels requisits.

Requisits generals (apartat 2.1 de la normativa):

a) Nacionalitat espanyola o d’un altre estat admès

b) Edat laboral

c) Titulació corresponent

d) No patir cap malaltia incompatible amb la docència

e) No tenir cap expedient

f) No tenir cap condemna de delicte sexual

g) No ser funcionari del cos a què es participa

h) Nivell de català C1 (No hi ha prova de català prèvia)

i) Nivell de llengua castellana si no s’és espanyol/a

Requisits específics per cossos (apartat 2.2 de la 
normativa):

-PES   -PTFP

-EOI   -ARTS

-Mestres Taller ARTS -MESTRES

• Participació

-Termini: 20 dies hàbils des de l’endemà de la publi-
cació de la Resolució (3 octubre).

-Un sol formulari telemàtic i amb certificat digital.

-Es pot participar per més d’una especialitat i per més 
d’un cos, per ordre de preferència en el formulari únic 
(no es pot eliminar).

-Les dades que consten al registre informàtic del 
Departament (ATRI+XTEC+...)  es carregaran au-
tomàticament. Caldrà afegir el que manqui que es 
vulgui al·legar.

-Només es valoraran els mèrits que constin en la sol-
licitud de presentació. NO se’n poden afegir a poste-
riori. La data màxima de compliment dels mèrits és el 
darrer dia de la publicació de la Resolució al DOGC 
(5 setembre).

-Es paguen les taxes en el moment de la tramesa tele-
màtica (69.95€ o 55.05€ segons el cos, mirar bonificaci-
ons i exempcions), sempre dins de termini.

• Llista provisional d’admesos/exclosos

En un mes màxim després d’acabat el termini de 
presentació de sol·licituds es publicarà el llistat de 
persones admeses/excloses de forma provisional.  
S’obrirà un nou termini per pagar. Termini de 10 
dies hàbils per reclamar.

Passats els 10 dies, i sense termini concret, es publica 
el llistat definitiu de persones admeses/excloses.

• Barem de mèrits

Data màxima per complir-los el dia de la publica-
ció de la Resolució, 5/9/2022.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7 punts) 

Es poden acumular períodes inferiors al mes, un mes 
sencer o un nombre enter de mesos



1.1 Per cada any d’experiència docent en l’especia-
litat del cos a què opta l’aspirant, en centres públics: 
0,700 punts. 

1.2 Per cada any d’experiència docent en altres es-
pecialitats del mateix cos al qual s’opta, en centres 
públics: 0,350 punts. 

1.3 Per cada any d’experiència docent en altres espe-
cialitats d’altres cossos diferents al qual s’opta, en cen-
tres públics: 0,125 punts. 

1.4 Per cada any d’experiència docent en especialitats 
del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel 
cos al qual s’opta, en altres centres: 0,100 punts. 

Documents justificatius: cap justificació si ja consta 
en el  registre informàtic del Departament. Si no, un 
certificat expedit per la direcció del centre correspo-
nent on consti el cos, l’especialitat i les dates exactes 
d’inici i de finalització.

2. Formació acadèmica (màxim 3 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a re-
quisit de participació (màxim 1,5 punts). 

De 6,01 punts fins a 7,50 punts (o de 1.51-2.25 
punts): 1 punt. 
De 7,51 punts fins a 10 punts (o de 2.26-4 punts): 
1,5 punts. 

Documents justificatius: certificació acadèmica en la 
qual es facin constar la nota mitjana final obtinguda de 
totes les assignatures i cursos exigits per a l’obtenció del 
títol al·legat. 

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris 

2.2.1 Estudis universitaris de tercer cicle, màster ofi-
cial o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol 
equivalent: 1 punt.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 1 punt. 

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el 
doctorat: 0,5 punts.

2.3 Altres titulacions universitàries 

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle: 1 punt.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt.

2.4 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de 
formació professional inicial 

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dan-
sa: 0,5 punts. 

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat o equivalent 
d’escoles oficials d’idiomes, C1 i C2 del MECR: 0,5 punts.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d’arts plàs-
tiques i disseny: 0,2 punts. 

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior d’FP o 
equivalent: 0,2 punts. 

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 
0,2 punts. 

3 Altres mèrits (màxim 5 punts) 

3.1 Per cada fase d’oposició superada en la mateixa 
especialitat del cos a què s’opta, en un procediment 
d’ingrés a cossos de funcionaris docents a partir de 
l’any 2012, inclòs: 2,5 punts.  

Documents justificatius: quan s’hagi superat una convo-
catòria del Departament d’Educació no és necessari cap 
document. En la resta de casos, cal un certificat oficial.

3.2 Formació permanent (màxim 2 punts) 

No inferior a 3 crèdits: 0,2 punts.

No inferior a 10 crèdits: 0,5 punts.

Cada crèdit equival a 10 hores. Es poden acumular 
els cursos no inferiors a 2 crèdits.

• Valoració de mèrits

Després de fer-se públic els resultats de la valoració 
provisional de mèrits, s’obrirà un termini de 10 dies hà-
bils per les reclamacions. No es poden afegir mèrits.

Finalment, es publicarà la valoració definitiva de mè-
rits, que és la resposta a les reclamacions.

• Criteris per desempats

1) Major temps d’experiència docent total de l’apartat 
7.1.1 computant tots els dies de prestació de serveis.

2) Major temps d’experiència docent de l’apartat 7.1.2 
computant tots els dies de prestació de serveis.

3) Major temps d’experiència docent de l’apartat 7.1.3 
computant tots els dies de prestació de serveis.

4) Major puntuació obtinguda en cadascun dels di-
ferents apartats de primer nivell, pel mateix ordre en 
què apareix en el barem (7.1, 7.2 i 7.3).

5) Major puntuació obtinguda en cadascun dels di-
ferents subapartats de segon nivell, pel mateix ordre 
en què apareix en el barem (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 
7.2.2,  7.2.3, 7.2.4, 7.3.1 i 7.3.2).

6) Major puntuació obtinguda en cadascun dels dife-
rents subapartats de tercer nivell, pel mateix ordre en 
què apareix en el barem (7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.3.1, 
7.2.3.2, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3, 7.2.4.4 i 7.2.4.5).



PREGUNTES FREQÜENTS

- Com es participa en el CM? És tot telemàtic, amb certificació digital 

- Puc participar en el CM si soc d’una altra CA? Sí, sempre que compleixis els requisits i paguis. És de 
lliure concurrència.

- Puc participar en el CM si no tinc experiència docent prèvia? Sí, sempre que compleixis els requisits i 
paguis. És de lliure concurrència. Una altra cosa és que amb pocs punts potser no ets seleccionat finalment.

- Puc presentar-me a tantes especialitats i cossos com vulgui? Sí, sempre que compleixis els requisits i 
paguis. Es fa en un únic formulari.

- Puc presentar-me per accés a cos superior o per adquisició d’una nova especialitat si ja soc funcio-
nari? No, en el CM només hi ha places d’ingrés.

- Puc presentar-me al CM per ingrés lliure si ja soc funcionari? Sí, si compleixes requisits sempre que 
ho facis en el cos on NO ets funcionari.

- Hi ha llocs de reserva per grau de discapacitació? No, és un CM excepcional i la reserva del 5% s’ha 
acumulat en el COE.

- Hi ha fase de pràctiques? No, els seleccionats seran nomenats funcionaris de carrera a 1 de setembre de 2023.

- Si no tinc el C1 de català (requisit) puc fer una prova de nivell de català durant l’oposició? No, no 
s’ha habilitat aquest sistema per frenar l’accés a persones de fora el propi sistema català.

- El nivell C2 de català compta com a mèrit? Sí, a l’apartat 2.4.2.

- El nivell C1 compta com a mèrit? No, és un requisit.

- Puntuen els càrrecs? No, cap.

- Els anys d’experiència com a TEI, compten com a mèrit? Sí, sempre que l’experiència docent sigui en 
el primer cicle d’EI (P1, P2), en l’apartat 7.1.3.

- Què he de fer si tinc mèrits, però no surten ni a ATRI ni a XTEC ni en la sol·licitud precarregada? 
Afegir-los, al·legar-los dins el termini.

- En aquest procés s’obté un lloc concret de treball? No, es passa a ser funcionari. El lloc concret s’obté 
en el procés de destinacions provisionals d’estiu o en el CT.

- Què passarà si no aconsegueixo ser funcionari ni pel CM ni pel COE? No ho sabem, ningú ho sap. 
Primer han de passar els processos d’estabilització fins a finals del 2024.
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