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ANNEX III 

12.3. BAREM METGE D'URGÈNCIES 

METGE D'URGÈNCIES. PUNTUACIÓ TOTAL AUTOBAREM: Màxim 700 Punts 

A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 
màxima 130 punts) 

A.1 Per cada crèdit de formació continuada acreditada: 4 punts 
A.2 Estudis de tercer cicle. Grau de doctor 10 punts 

B. ESPECIALITAT (màxim 70 punts) 

B.1 Títol de Metge Especialista en: Medicina Familiar i Comunitària obtingut mitjançant el compliment del 
període complet de formació com a resident del Programa d'Interns Residents, o com a resident de centres 
estrangers amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat, convalidat pel M. I.C.: 
70 punts 

B.2 Titulo de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària obtingut mitjançant la superació del període 
de formació establert en el RD 264/1989, aprofundint els aspectes teòrics i pràctics de l'àrea corresponent a 
la seva especialitat així com mitjançant el procediment establert en el Reial decret 1753/1998, de 31 de 
juliol, sobre accés excepcional al títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària: 30 punts 

C. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 

C.1 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’urgències, en el Servei Aranès 
de Benester e Salut: 6 punts per mes complet. 

C.2 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’urgències en Institucions 
Sanitàries integrades o concertades (siscat) amb el Servei Català de la Salut: 5 punts per mes complet. 

C.3 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’urgències, en Institucions 
Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut: 4 punts per mes complet. 

C.4 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’Atenció Primària, en 
Institucions Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut o en Institucions 
Sanitàries Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 3 
punts per mes complet. 

C.5 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge generalista hospitalari o haver 
prestat els seus serveis en dispositiu sanitari de cures crítiques, d'urgències o emergències, en Institucions 
Sanitàries NO integrades dins del Sistema publico de Salut, sempre que no hagi estat simultàniament a la 
prestació de servei en una institució sanitària integrada en el Sistema Públic de Salut i s'acrediti a través del 
corresponent certificat de serveis prestats i de vida laboral: 2 punts per mes complet. 

C.6 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut i els seus centres 
integrats: 1 punt per mes complet (Màxim 100 punts) 

D. DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ (Puntuació màxima 50 punts) 

D.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals  i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes.(2 punts per cada 10 
hores impartides) 

D.2 Per treballs científics i d'investigació publicats. 
D.2.1 Nº de llibres complets publicats (7 Punts per cada llibre publicat) 
D.2.2 Nº de capítols de llibres publicats (5 Punts per cada capítol publicat) 
D.2.3 Nº de publicacions en revistes indexades d'àmbit nacional (4 Punts per cada publicació) 
D.2.4 Nº de publicacions en revistes indexades internacionals (5 Punts per cada publicació) 
D.2.5 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers 

autors (3 Punts per cada ponència i/o comunicació) 
D.2.6 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors 
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(2 Punts per cada ponència i/o comunicació) 
D.2.7 Investigador principal d'equip d'investigació finançat amb fons públics o avalats per 

societat científica (15 punts). 

E. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

E.1 Aranes 
E.1.1 Nivell A 50 Punts 
E.1.2 Nivell B 75 Punts 
E.1.3 Nivell C 100 Punts 

E.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
E.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
E.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts  
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ANNEX IV 

12.4. BAREM METGE ATENCIÓ PRIMÀRIA 

METGE ATENCION PRIMÀRIA. PUNTUACIÓ TOTAL AUTOBAREM: Màxim 700 Punts 

A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 
màxima 130 punts) 

A.1 Per cada crèdit de formació continuada acreditada: 4 punts 
A.2 Estudis de tercer cicle. Grau de doctor 10 punts 

B. ESPECIALITAT (màxim 70 punts) 

B.1 Títol de Metge Especialista en: Medicina Familiar i Comunitària obtingut mitjançant el compliment del 
període complet de formació com a resident del Programa d'Interns Residents, o com a resident de centres 
estrangers amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat, convalidat pel M. I.C.: 
55 punts 

B.2 Titulo de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària obtingut mitjançant la superació del període 
de formació establert en el RD 264/1989, aprofundint els aspectes teòrics i pràctics de l'àrea corresponent a 
la seva especialitat així com mitjançant el procediment establert en el Reial decret 1753/1998, de 31 de 
juliol, sobre accés excepcional al títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària: 20 punts 

C. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 

C.1 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge en atenció primària, en el Servei 
Aranès de Salut: 6 punts per mes complet. 

C.2 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge en atenció primària, en 
Institucions Sanitàries integrades o concertades (siscat) amb el Servei Català de la Salut: 5 punts per mes 
complet. 

C.3 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge en atenció primària, en 
Institucions Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut: 4 punts per mes 
complet. 

C.4 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge hospitalari, en Institucions 
Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut o haver prestat els seus 
serveis en Dispositiu Sanitari de Cures Crítiques d'Urgències (pe. SEM) o Equip d'Emergències així com en 
Institucions Sanitàries Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic 
Europeu (EEN): 3 punts per mes complet. 

C.5 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge generalista hospitalari o haver 
prestat els seus serveis en dispositiu sanitari de cures crítiques, d'urgències o emergències, en Institucions 
Sanitàries NO integrades dins del Sistema publico de Salut, sempre que no hagi estat simultàniament a la 
prestació de servei en una institució sanitària integrada en el Sistema Públic de Salut i s'acrediti a través del 
corresponent certificat de serveis prestats i de vida laboral: 2 punts per mes complet. 

C.6 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut i els seus centres 
integrats: 1 punt per mes complet (Màxim 100 punts) 

D. DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ (Puntuació màxima 50 punts) 

D.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals  i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes.(2 punts per cada 10 
hores impartides) 

D.2 Per treballs científics i d'investigació publicats. 
D.2.1 Nº de llibres complets publicats (7 Punts per cada llibre publicat) 
D.2.2 Nº de capítols de llibres publicats (5 Punts per cada capítol publicat) 
D.2.3 Nº de publicacions en revistes indexades d'àmbit nacional (4 Punts per cada publicació) 
D.2.4 Nº de publicacions en revistes indexades internacionals (5 Punts per cada publicació) 
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D.2.5 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers 
autors (3 Punts per cada ponència i/o comunicació) 

D.2.6 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors 
(2 Punts per cada ponència i/o comunicació) 

D.2.7 Investigador principal d'equip d'investigació finançat amb fons públics o avalats per 
societat científica (15 punts). 

E. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

E.1 Aranès 
E.1.1 Nivell A 50 Punts 
E.1.2 Nivell B 75 Punts 
E.1.3 Nivell C 100 Punts 

E.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
E.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
E.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts 
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ANNEX V 

12.5. BAREM DIPLOMATS SANITARIS 

DUE/FISIOTERAPEUTA/MATRONA. PUNTUACIÓ TOTAL AUTOBAREM: Màxim 700 Punts 

A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 
màxima 200 punts) 

A.1 Per cada crèdit de formació continuada acreditada: 4 punts 
A.2 Estudis de tercer cicle. Grau de doctor 10 punts 

B. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 

B.1 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Aranès de Salut: 6 punts per mes 
complet. 

B.2 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Català de Salut, o pertanyents al 
SISCAT: 5 punts per mes complet. 

B.3 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres d'altres Institucions Sanitàries Públiques 
Espanyoles i altres Administracions Públiques o en els seus Centres Integrats i en Institucions Sanitàries 
Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 4 punts per 
mes complet. 

B.4 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en empreses privades: 3 punts per cada mes complet. 
B.5 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut: 2 punts per mes 

complet . 

C. DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ (Puntuació màxima 50 punts) 

C.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes.(2 punts per cada 10 
hores impartides) 

C.2 Per treballs científics i d'investigació publicats. 
C.2.1 Nº de llibres complets publicats (7 Punts per cada llibre publicat) 
C.2.2 Nº de capítols de llibres publicats (5 Punts per cada capítol publicat) 
C.2.3 Nº de publicacions en revistes indexades d'àmbit nacional (4 Punts per cada publicació) 
C.2.4 Nº de publicacions en revistes indexades internacionals (5 Punts per cada publicació) 
C.2.5 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers autors (3 Punts 

per cada ponència i/o comunicació) 
C.2.6 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 Punts per 

cada ponència i/o comunicació) 
C.2.7 Investigador principal d'equip d'investigació finançat amb fons públics o avalat per societat científica 

(15 punts) 

D. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

D.1 Aranes 
D.1.1 Nivell A 50 Punts 
D.1.2 Nivell B 75 Punts 
D.1.3 Nivell C 100 Punts 

D.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
D.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
D.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts 
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ANNEX VI 

12.6. BAREM TEL/TER/T.I.A.P/ /SUBALTERN 

TEL/TER/T.I.A.P/SUBALTERN/A. PUNTUACIÓ TOTAL AUTOBAREM: Màxim 700 Punts 

A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 
màxima 200 punts) 

A.1 Per cada crèdit de formació continuada acreditada: 4 punts 

B. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 

B.1 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Aranès de Salut: 6 punts per mes 
complet. 

B.2 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Català de Salut, o pertanyents al 
SISCAT: 5 punts per mes complet. 

B.3 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres d'altres Institucions Sanitàries Públiques 
Espanyoles i altres Administracions Públiques o en els seus Centres Integrats i en Institucions Sanitàries 
Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 4 punts per 
mes complet. 

B.4 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en empreses privades: 3 punts per cada mes complet. 
B.5 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut: 2 punts per mes 

complet . 

C. DOCÈNCIA (Puntuació màxima 50 punts) 

C.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes (2 punts per cada 
10 hores impartides). 

C.2 Per treballs científics: 
C.2.1 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers autors (3 Punts 

per cada ponència i/o comunicació). 
C.2.2 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 Punts per 

cada ponència i/o comunicació). 

D. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

D.1 Aranes 
D.1.1 Nivell A 50 Punts 
D.1.2 Nivell B 75 Punts 
D.1.3 Nivell C 100 Punts 

D.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
D.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
D.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts 
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D.2.3 ANNEX VII 

12.7. BAREM AUXILIAR D’INFERMERIA 

AUXILIAR D’INFERMERIA PUNTUACIÓ TOTAL AUTOBAREM: Màxim 700 Punts 

A. TITULACIÓ RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació màxima 100 
punts) 

A.1 Cicle formatiu  Grau Mitjà Tècnic en cures auxiliars d'infermeria 150 punts 
A.2 Auxiliars de geriatria o  Auxiliars sociosanitari 50 punts 
A.3 Altres cicles formatius mitjà o superior o estudis universitaris de la família professional de Sanitat 20 punts 
A.4 Altres estudis sanitaris (s’avaluarà cada cas) fins a 10 punts 

B. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 
màxima 100 punts) 

B.1 Per cada crèdit de formació continuada acreditada: 4 punts 

C. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 300 punts) 

C.1 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Aranès de Salut: 6 punts per mes 
complet. 

C.2 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Català de Salut, o pertanyents al 
SISCAT: 5 punts per mes complet. 

C.3 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres d'altres Institucions Sanitàries Públiques 
Espanyoles i altres Administracions Públiques o en els seus Centres Integrats i en Institucions Sanitàries 
Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 4 punts per 
mes complet. 

C.4 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en empreses privades: 3 punts per cada mes complet. 
C.5 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut: 2 punts per mes 

complet . 

D. DOCÈNCIA (Puntuació màxima 50 punts) 

D.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes (2 punts per cada 
10 hores impartides). 

D.2 Per treballs científics: 
D.2.1 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers autors (3 Punts 

per cada ponència i/o comunicació). 
D.2.2 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 Punts per 

cada ponència i/o comunicació). 

E. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

E.1 Aranes 
E.1.1 Nivell A 50 Punts 
E.1.2 Nivell B 75 Punts 
E.1.3 Nivell C 100 Punts 

E.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
E.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
E.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts 
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ANNEX VIII 

12.8. BAREM ADMINISTRATIUS 

ADMINISTRATIU. PUNTUACION TOTAL AUTOBAREM: Màxim 700  Punts 

A. TITULACIÓ RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació màxima 150 
punts) 

A.1 Cicle formatiu grau superior administratiu (Tècnic superior en administració i finances / Tècnic superior en 
assistència a la direcció o similars) 150 punts 

A.2 Cicle formatiu grau mig administratiu (Tecnic en gestió administrativa o similar) 50 
A.3 Estudis universitaris amb titulació de doctor, master, grau o llicenciat 30 punts 
A.4 Estudis universitaris amb titulació de diplomat 20 punts 
A.5 Altres Cicles formatius de grau superior o equivalents (s’avaluarà cada cas) fins a 10 punts 

B. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 
màxima 100 punts) 

B.1 Per cada crèdit de formació continuada acreditada: 4 punts 

C. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 300 punts) 

C.1 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Aranès de Salut: 6 punts per mes 
complet. 

C.2 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Català de Salut, o pertanyents al 
SISCAT: 5 punts per mes complet. 

C.3 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres d'altres Institucions Sanitàries Públiques 
Espanyoles i altres Administracions Públiques o en els seus Centres Integrats i en Institucions Sanitàries 
Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 4 punts per 
mes complet. 

C.4 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en empreses privades: 3 punts per cada mes complet. 
C.5 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut: 2 punts per mes 

complet . 

D. DOCÈNCIA (Puntuació màxima 50 punts) 

D.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes (2 punts per cada 
10 hores impartides). 

D.2 Per treballs científics: 
A.1.1 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers autors (3 Punts 

per cada ponència i/o comunicació). 
A.1.2 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 Punts per 

cada ponència i/o comunicació). 

E. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

E.1 Aranès 
A.1.3 Nivell A 50 Punts 
A.1.4 Nivell B 75 Punts 
A.1.5 Nivell C 100 Punts 

E.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
A.1.6 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
A.1.7 Nivell superior equivalent  40 Punts 


