
  
 

 

AUTOBAREMACIÓ 

 

APARTATS DEL BAREM AUTO-            
AVALUACIÓ 

VALIDACIÓ      
DEL          

TRIBUNAL 

 
I. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 
1.  Per serveis prestats en qualsevol administració pública, dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, exercint funcions 

de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la subescala, classe o categoria a la qual s’opta 

  Per cada mes complet ...................................................................................................................................................................... 0,25 punts 
 

  

 
2.  Per serveis prestats en qualsevol administració pública, dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, en categoria 

diferent a l’optada 

  Per cada mes complet ...................................................................................................................................................................... 0,15 punts 

  

  
3. Per serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses amb caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector públic, o en 

fundacions del sector públic, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la subescala, classe o categoria a 
la qual s’opta 

       Per cada mes complet................................................................................................................................................................... 0,15 punts  
 

  

 
4. Per serveis prestats en una empresa pública societària, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la 

subescala, classe o categoria a la qual s’opta 
      Per cada mes complet..................................................................................................................................................................... 0,06 punts 

 

  

5. Per serveis prestats en una empresa privada, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la subescala, classe o 
categoria a la qual s’opta 

     Per cada mes complet.................................................................................................................................................................... 0,06 punts  
 

  

Puntuació total de l’apartat 
 

  

El valor d’aquest mèrit és del 45 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 
 

 
II. ESTUDIS ACADÈMICS OFICIALS 

1. Per cada títol d’estudis universitaris oficials de doctorat: reconeguts com a nivell 4 pel Marc espanyol de qualificacions per a l’educació 
superior (d’ara endavant MECES) i amb el nivell 8 del Marc europeu de qualificacions (d’ara endavant 
MEC)...................................................................................................................................................................................................... 4 punts 

  

2. Per cada títol d’estudis universitaris oficials de màster: reconeguts com a nivell 3 pel MECES i amb el nivell 7 del 
MEC..................................................................................................................................................................................................…. 3,5 punts 

  

3. Per cada títol de grau, segon cicle universitari, llicenciatura o enginyeria, reconeguts com a nivell 3 MECES i amb el nivell 7 del 
MEC....................................................................................................................................................................................................... 3,5 punts  

  

4. Provisionalment, qualsevol llicenciatura no inclosa al punt 3........................................................................................................... 3,5 punts 
  

5. Per cada títol de grau, títol acadèmic de diplomatura universitària, enginyeria tècnica o equivalent, reconegut com a nivell 2 pel MECES i 
nivell 6 del MEC................................................................................................................................................................................... 3 punts 

  

6. Per cada títol de tècnic-a superior de formació professional, reconeguts com a nivell 1 del MECES i amb el nivell 5 del 
MEC...................................................................................................................................................................................................... 2,5 punts 

  

7. Per cada títol de tècnic-a de formació professional o de batxillerat.................................................................................................. 2 punts 
  

8. Per cada títol de graduat en educació secundària.............................................................................................................................. 1 punt  
 

  

Puntuació total de l’apartat 

  

 

 



  
 

 

El valor d’aquest mèrit és del 18 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 
 

 

III. CURSOS I ACCIONS FORMATIVES 
 

Els cursos s’han de valorar de la manera següent: 

a) formació amb certificat d’aprofitament per hora................................................. 0,01   punt 

b) formació amb certificat d’assistència per hora..................................................... 0,005 punts 

c) formació impartida per hora................................................................................. 0,02   punts  
 

Un crèdit LRU equival a 10 h de formació i un crèdit ECTS a 25 h de formació 
 

La puntuació màxima és d’un punt per curs, a excepció de les titulacions universitàries no oficials que tenen el caràcter de pròpies d’una 
universitat, que tenen una puntuació màxima de dos punts. 

  

Puntuació total de l’apartat 
 

  

El valor d’aquest mèrit és del 12 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 
 

 

IV. PUBLICACIONS, PONÈNCIES I COMUNICACIONS 
1. Publicacions 

 

a) Primer autor, editor o membre del comitè editorial 
 Per cada llibre complet, informe tècnic o monografia.................................................. 1 punt  
 Per cada capítol de llibre (màxim 3 capítols, incompatible amb l’apartat anterior).... 0,2 punts 
 Per cada article de més de 10 pàgines.......................................................................... 0,2 punts 
 Per cada article de 10 pàgines o menys........................................................................ 0,15 punts 

 

b) Resta d’autors: 
 Per cada llibre complet, informe tècnic o monografia.................................................. 0,5 punts  
 Per cada capítol de llibre (màxim 3 capítols, incompatible amb l’apartat anterior)..... 0,1 punt 
 Per cada article de més de 10 pàgines.......................................................................... 0,1 punt 
 Per cada article de 10 pàgines o menys........................................................................ 0,08 punts 

 

Ponències i comunicacions 

 Per cada ponència presentada en congressos, jornades, seminaris relacionats directament amb el contingut de la categoria a la 
qual s’opta................................................................................................................... 0,1 punt 

 Per cada comunicació presentada en congressos, jornades, seminaris relacionada directament amb el contingut de la categoria a 
la qual s’opta............................................................................................................... 0,05 punts 

 

  

Puntuació total de l’apartat 
 

   

El valor d’aquest mèrit és del 5 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 

 
 

V. CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 
 

1. Per cada certificat de professionalitat relacionat directament amb la subescala, classe o categoria 
convocada............................................................................................................................. 0,5 punts 

  

Puntuació total de l’apartat 
 

   

El valor d’aquest mèrit és del 2,5 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 

 



  
 

 

 
 

VI. CONEIXEMENT ORAL I ESCRIT DE CATALÀ 
1. Certificat oficial de català (s’ha de valorar el certificat que acredita un nivell de coneixement superior) 

                                           B2 = 1 punt 

                                           C1 = 2 punts 

                                           C2 = 2,5 punts 

                                           LA = 0,5 punts acumulats al nivell acreditat 
 
Només s’han de valorar els de nivell superior al que es demana com a requisit. 
Si es posseeix més d’un certificat, només s’ha de valorar el certificat que acredita un nivell de coneixement superior, tret del certificat de coneixements de 
llenguatge administratiu que s’acumula a la puntuació de l’altre certificat que s’acredita.   

 

  

 
Puntuació total de l’apartat 

  

  

El valor d’aquest mèrit és del 7,5 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 

 
 

VII. ALTRES SERVEIS PRESTATS 
 
1. Per la prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa o una comissió de serveis en atribució temporal de funcions 
Per cada mes complet…………………………………………......…………………….. 0,025 punts 

  

Puntuació total de l’apartat  
  

El valor d’aquest mèrit és del 2,5 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 

 
 

VIII. OPOSICIÓ SUPERADA 
Per la superació d’una oposició de la subescala, classe o categoria de la borsa a la qual s’opta sense haver obtingut 
plaça............................................................................................................................................. 2,5 punts 
 
Només s’ha de tenir en compte la darrera convocatòria a la qual es va presentar 
 

  

Puntuació total de l’apartat  
  

              El valor d’aquest mèrit és del 2,5 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 
 

 

IX. ALTRES MÈRITS 
1. Persones aturades de llarga durada, més de 12 mesos ............................................... 1 punt 
2. Persones que accedeixen al seu primer treball ........................................................... 2 punts 

  

Puntuació total de l’apartat  

  

              El valor d’aquest mèrit és del 5 % i la valoració s’obté d’acord amb el que es preveu en l’annex 2 
 

 

                         TOTAL *(suma de les puntuacions de cada un dels apartats) 

 
* Aquesta suma total només serveix a efectes de control 

  

 



  
 

 

BAREM DE MÈRITS ADDICIONALS 
 
 

IX. CONEIXEMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 

                                MCER   PUNTUACIÓ 
  A1           0,50 punts 
  A2           1 punt  
  B1            1,25 punts 
  B2   1,50 punts 
  C1   1,75 punts 
  C2   2,00 punts  

 
Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’un mateix idioma, només s’ha de valorar aquell que acredita un nivell de coneixement superior.  
Només s’han de valorar els nivells superiors a aquell que es demana com a requisit.  
Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els criteris indicats.   
Aquest apartat només és puntuable quan es requereix acreditar llengües estrangeres per al lloc convocat. 

  

La puntuació màxima d’aquest mèrit és de 2 punts 
 

  

 
 
 

X. ACREDITACIONS PROFESSIONALS 
 
Per cada carnet acreditat.................................................................................................... 0,25 punts 
 
Carnets: 

 Baixa tensió 
 Alta tensió 
 Línies d’alta tensió 
 Instal·lador de gas  
 Instal·lador de gasos fluorats 
 Operador de calderes 
 Frigorista 
 Instal·lador de maquinària tèrmica en edificis  
 Mantenidor d’aire condicionat i fluïts 
 Fitosanitari 
 I tots aquells que la Junta Qualificadora valori relacionats amb les funcions de la plaça convocada. 

 
Aquest apartat només és puntuable quan es convoquen categories relacionades amb els oficis. 
 

  

La puntuació màxima d’aquest mèrit és d’1 punt 
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