
BAREMS PERSONAL LABORAL (CATEGORIES A i B): 
 

FASE OPOSICIÓ 50 PUNTS Es supera la fase oposició, eliminatòria, amb 
una puntuació mínima de 25 punts sumant els 
dos exàmens, que no són eliminatoris entre 
ells. 

EXAMEN TEÒRIC (tipus test) 20 PUNTS 
EXAMEN PRÀCTIC (tipus test) 30 PUNTS 

 
FASE CONCURS 50 

PUNTS CATEGORIES A i B 

SERVEIS PRESTATS 42 
PUNTS 

0,712 punts per mes complet,  
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter temporal, a 
la mateixa categoria professional 
laboral de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 

0,237 punts per mes complet, 
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter 
temporal en d’altres 
administracions públiques en 
categories professionals 
laborals assimilades als de 
l’Administració de la Generalitat 

SUPERACIÓ SENSE 
PLAÇA PROCESSOS 
SELECTIUS D’ACCÈS 

2 
PUNTS 

Haver superat un concurs-oposició, sense haver obtingut plaça, de la 
darrera convocatòria d’accés a la mateixa categoria professional laboral 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

CONEIXEMENTS DE 
CATALÀ 

3 
PUNTS 

0,75 punts  
certificat de nivell 
de coneixements de 
llengua catalana 
superior a l’exigit, 
com a requisit, en la 
convocatòria 

0,75 punts  
certificat de 
coneixements 
de llenguatge 
administratiu 

0,75 punts 
certificat J, de 
coneixements 
de llenguatge 
jurídic 

0,75 punts 
certificat K, de 
capacitació 
per a la 
correcció de 
textos orals i 
escrits 

COMPETÈNCIES 
DIGITALS 

3 
PUNTS 

3 punts  
nivell avançat 

2 punts  
nivell mitjà 

1 punt  
nivell bàsic 

 

 
 
 
BAREMS PERSONAL LABORAL (CATEGORIES C,D i E): 
 

FASE OPOSICIÓ 35 PUNTS Es supera la fase oposició, eliminatòria, amb 
una puntuació mínima de 17,5 punts sumant 
els dos exàmens, que no són eliminatoris 
entre ells. 

EXAMEN TEÒRIC 15 PUNTS 
EXAMEN PRÀCTIC 20 PUNTS 

 
 
 

FASE CONCURS 65 
PUNTS CATEGORIES C, D i E 

SERVEIS PRESTATS 50 
PUNTS 

0,859 punts per mes complet,  
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter temporal, a 
la mateixa categoria professional 

0,286 punts per mes complet, 
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter 
temporal en d’altres 
administracions públiques en 



laboral de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 

categories professionals 
laborals assimilades als de 
l’Administració de la Generalitat 

SUPERACIÓ SENSE 
PLAÇA PROCESSOS 
SELECTIUS D’ACCÈS 

3 
PUNTS 

Haver superat un concurs-oposició, sense haver obtingut plaça, de la 
darrera convocatòria d’accés a la mateixa categoria professional laboral 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

CONEIXEMENTS DE 
CATALÀ 

6 
PUNTS 

1,5 punts  
certificat de nivell 
de coneixements de 
llengua catalana 
superior a l’exigit, 
com a requisit, en la 
convocatòria 

1,5 punts  
certificat de 
coneixements 
de llenguatge 
administratiu 

1,5 punts 
certificat J, de 
coneixements 
de llenguatge 
jurídic 

1,5 punts 
certificat K, de 
capacitació 
per a la 
correcció de 
textos orals i 
escrits 

COMPETÈNCIES 
DIGITALS 

6 
PUNTS 

6 punts  
nivell avançat 

4 punts  
nivell mitjà 

2 punt  
nivell bàsic 

 

 


