Borsa de treball de personal estatutari
Procediments especials de selecció
Annex 4: autobaremació selecció art. 31 (FEA)
Facultatiu especialista d’àrea:
Primer llinatge:

Segon llinatge:

Nom:

Núm. doc. identitat:
Autobaremació

1. Experiència professional (màxim 20 punts)

Tribunal

1.1.1. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea
com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria a la qual s’opta o en
places amb el mateix contengut funcional: 0,125 punts. S’inclou en aquest punt el període
com a resident. En el supòsit que se certifiquin serveis prestats en una categoria sanitària
(excepte metges) no reconeguda en el Servei de Salut, els serveis prestats es puntuen d’acord
amb aquest mateix apartat 1.1.1
1.1.2. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació
internacional per al desenvolupament o en programes d’ajuda humanitària acomplint les
funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta: 0,125 punts
1.1.3. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea
com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d’aquella a la qual
s’opta i per a la qual s’exigeix tenir el títol de la categoria: 0,09 punts
1.1.4. Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a
personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix
contengut funcional: 0,09 punts
1.1.5. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea
en una categoria diferent d’aquella a la qual s’opta: 0,063 punts
1.1.6. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries concertades o concessionàries
amb la sanitat pública de la Unió Europea com a personal per compte d’altri en la mateixa
categoria que aquella a la qual s’opta en places amb el mateix contengut funcional: 0,0415
punts
1.1.7. Per cada mes de servei prestat en centres hospitalaris privats de la Unió Europea
reconeguts pel ministeri de sanitat corresponent com a personal per compte d’altri en la
mateixa categoria que aquella a la qual s’opta en places amb el mateix contengut funcional:
0,0205 punts
1.1.8. Per cada mes de servei prestat en centres hospitalaris privats acreditats de la Unió
Europea reconeguts pel ministeri de sanitat corresponent com a personal per compte d’altri
en la mateixa categoria que aquella a la qual s’opta o en places amb el mateix contengut
funcional: 0,0205 punts (la puntuació per aquest apartat no pot ser superior al 10 % de la
totalitat dels serveis prestats)
Total de l’apartat 1 (màxim 20 punts)
1.1. La puntuació del temps de serveis prestats que les persones aspirants tenguin reconegut fins a la data presentació de la sol·licitud es computa d’acord amb els barems. No
obstant això, la puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats d’experiència professional és de 20 punts, que es calcularan per mitjà del sistema de
ponderació, pel qual a la persona candidata que obtengui la puntuació més alta en aquest apartat se li assignaran 20 punts i a la resta de les persones candidates se’ls assignarà
la puntuació que els correspongui pel sistema de ponderació d’acord amb els barems.
1.2. Les persones aspirants han d’aportar la documentació que acrediti els mèrits al·legats amb els requisits adequats.
1.3. La fracció del mes computada per dies es calcula proporcionalment.
1.4. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l’atenció continuada, es reconeix un mes complet de serveis prestats calculantlo segons les regles següents: un mes equival a 150 hores i un dia equival a 7,5 hores. Si dins d’un mes natural s’ha treballat més de 150 hores, només es pot valorar un mes de
servei prestat, de manera que l’excés d’hores treballades durant aquell mes no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per la regla anterior.
1.5. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents: 1.5.1. La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l’integren és de 20
punts. 1.5.2. Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels subapartats que l’integren.
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2. Formació, docència, activitats científiques i de difusió
del coneixement (màxim 22,5 punts)

Autobaremació

Tribunal

2.1. Formació especialitzada (puntuació màxima: 7 punts)
NOTA: només es valoraran titulacions sanitàries de categoria igual o superior a aquella a la qual s’opta.

2.1.1. Per cada títol de metge/metgessa especialista reconegut per la normativa espanyola
vigent i que no sigui requisit per a la categoria a la qual s’opta: 6 punts
2.1.2. Per cada títol de sanitari/sanitària del grup A1 reconegut per la normativa espanyola
vigent i que no sigui requisit per a la categoria a la qual s’opta: 4 punts
2.1.3. Amb relació a la baremació dels metges de família i dels FEA de pediatria d’atenció
primària, les persones aspirants que tenguin el títol de l’especialitat requerida en la
convocatòria i hagin complit el període de formació complet com a residents de formació
sanitària especialitzada en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència
reconegut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport obtenen una puntuació de 7 punts
2.1.4. Quan s’opti a les llistes de la categoria de metge/metgessa d’urgències (061 o Servei
d’Urgències d’Atenció Primària). Per disposar del títol de l’especialitat en anestèsia o de cures
intensives o de cirurgia general, s’obté una puntuació de 7 punts
Total del subapartat 2.1 (màxim 7 punts)
2.2. Formació postgraduada (puntuació màxima: 9 punts)
2.2.1. Formació postgraduada (puntuació màxima: 8,825 punts)
a) Els títols de màsters oficials universitaris i els títols universitaris propis de postgrau
(certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que
estiguin relacionats directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta es
valoren a raó de 0,0625 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i a raó de
0,156 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives.
b) Per haver completat tots els cursos de doctorat, amb el sistema anterior al Reial decret
185/1985, seguint el programa de doctorat (suficiència investigadora): 1,5 punts. Es
comptabilitzen els cursos de doctorat com a formació continuada en el supòsit que no es
compleixin els requisits d’aquest apartat 2.2.1.b
c) Per tenir el grau de doctor: 6 punts. Si el grau de doctor s’ha obtengut amb la qualificació
de cum laude s’hi sumen 0,5 punts
2.2.2. Proves específiques (puntuació màxima: 0,175 punts)
Per haver superat la prova d’avaluació clínica objectiva estructurada (ECOE) en una institució
amb reconeixement oficial, internacional, estatal o autonòmic en l’àmbit de l’atenció
primària: 0,175 punts
Total del subapartat 2.2 (màxim 9 punts)
2.3. Formació continuada (puntuació màxima: 2,5 punts)
2.3.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres
activitats formatives que estiguin relacionats directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta, d’acord
amb els criteris següents:
a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de 2004 (però per a la categoria de tècnics i
tècnics superiors sanitaris, posteriors a l’1 gener de 2005), es valoren sempre que compleixin algun dels requisits
següents:
– Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L’acreditació ha
de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en
els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar de
manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
– Han d’haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.
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b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 (però per a la categoria de tècnics i
tècnics superiors sanitaris, anteriors a l'1 gener de 2005) i la resta d'activitats formatives, independentment de la
data, es valoren sempre que compleixin algun dels requisits següents:
– Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha
de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en
els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar de
manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
– Han d'haver estat impartides o organitzades per alguna de les institucions següents: centres universitaris,
serveis de salut, conselleries de salut de les comunitats autònomes, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Institut Nacional de l'Administració Pública o els seus
homòlegs en les comunitats autònomes, escoles de salut pública adscrites a qualsevol dels organismes citats,
organitzacions sindicals, col·legis professionals, societats científiques, el SEPE o entitats sense ànim de lucre
degudament registrades que tenguin com a finalitat la formació.
2.3.2. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents:
a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut
pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària i qualitat, docència i prevenció de riscs laborals.
b) Pel que fa a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents:
sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i a programes informàtics
aplicats a la investigació en ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic;
estrès i autocontrol; orientació psicològica, i qualsevol altra que segons el tribunal estigui relacionada amb les
funcions de la categoria a la qual s'opta.
Les activitats formatives a què es refereix el punt 2.3.2.b es puntuen amb 0,005 punts
per cada 10 hores
c) La puntuació de la formació es limita segons l’antiguitat d’aquesta:
– Fins a 5 anys......................................................................................... 0,0090 per crèdit
– De 5 a 10 anys...................................................................................... 0,0063 per crèdit
– D’11 a 15 anys ..................................................................................... 0,0045 per crèdit
– De 15 a 20 anys.................................................................................... 0,0009 per crèdit
2.3.3. Els diplomes o els certificats (dels darrers cinc anys):
– Per cada crèdit CFC o LRU.......................................................................... 0,0090 punts
– Per cada crèdit ECTS ................................................................................. 0,0225 punts
Si en el diploma o certificat figuren el nombre d’hores en lloc dels crèdits, s’atorgarà un crèdit per cada 10 hores per als crèdits CFC o LRU i 1 crèdit
per cada 25 hores per als crèdits ECTS. Si hi figuren simultàniament els crèdits i les hores, la valoració es farà sempre tenint en compte els crèdits.
Finalment, si no s’especifiquen hores ni crèdits, no es valorarà l’activitat.

Total del subapartat 2.3 (màxim 2,5 punts)
2.4. Docència (puntuació màxima: 1,5 punts)
2.4.1. Per cada crèdit o per cada 10 hores de crèdits LRU com a docent en qualsevol de les
activitats formatives a què es refereix l’apartat 2.3: 0,05 punts
2.4.2. Per cada crèdit o per cada 25 hores de crèdits ECTS com a docent en qualsevol de les
activitats formatives a què es refereix l’apartat 2.3: 0,125 punts
2.4.3. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat o catedràtic en
estudis relacionats amb la categoria professional: 0,25 punts
2.4.4. Per tutoritzar pràctiques en estudis relacionats amb la categoria professional i
acreditada per universitats o organismes públics, per cada 10 hores: 0,0077 punts
En cas que la certificació sigui per curs acadèmic, la puntuació per curs és de 0,05 punts
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2.4.5. Per impartir docència en l’àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor
titular amb plaça vinculada al Servei de Salut o amb activitat simultània en aquest ens, o com
a professor associat amb plaça assistencial en actiu o amb activitat simultània en el servei de
salut corresponent, per cada 10 hores: 0,05 punts
Total del subapartat 2.4 (màxim 1,5 punts)
2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 2,5 punts)
2.5.1. Publicacions
a) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta i que tenguin
ISBN i dipòsit legal
– Per cada llibre complet:

 Primer autor .......................................................................................1,25 punts
 Resta d’autors ..................................................................................0,625 punts
– Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior:

 Primer autor .......................................................................................0,25 punts
 Resta d’autors (màxim, tres capítols per llibre) ...............................0,125 punts
NOTA: en el supòsit que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l’ordre alfabètic, tots els autors es valoraran amb la puntuació
corresponent al primer autor.

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de la categoria a
la qual s’opta
– Per cada publicació en una revista de tiratge internacional:

 Primer autor .....................................................................................0,165 punts
 Resta d’autors ............................................................................... 0,0825 punts
– Per cada publicació en una revista de tiratge estatal:

 Primer autor .................................................................................. 0,0825 punts
 Resta d’autors .............................................................................. 0,0415 punts
NOTA: en el supòsit que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l’ordre alfabètic, tots els autors es valoraran amb la puntuació
corresponent al primer autor.

2.5.2. Ponències, comunicacions, coordinador de taula i pertinença a comitès científics
a) Per cada ponència presentada en congressos o reunions relacionada directament amb el contengut de la
categoria a la qual s’opta
– D’àmbit internacional ........................................................................... 0,33 punts
– D’àmbit estatal ................................................................................... 0,165 punts
– D’àmbit autonòmic ................................................................................ 0,08 punts
b) Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions i que estigui relacionat directament amb el
contengut de la categoria a la qual s’opta
– D’àmbit internacional ......................................................................... 0,165 punts
– D’àmbit estatal ..................................................................................... 0,08 punts
– D’àmbit autonòmic ................................................................................ 0,04 punts
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c) Per cada coordinació de taula presentada en congressos o reunions relacionada directament amb el contengut de
la categoria a la qual s’opta
– D’àmbit internacional ........................................................................... 0,33 punts
– D’àmbit estatal ................................................................................... 0,165 punts
– D’àmbit autonòmic ................................................................................ 0,08 punts
c) Per pertànyer a algun comitè científic
– D’àmbit internacional ........................................................................... 0,33 punts
– D’àmbit estatal ................................................................................... 0,165 punts
– D’àmbit autonòmic ................................................................................ 0,08 punts
2.5.3. Recerca
a) Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre
registrats degudament i entre les finalitats dels quals hi hagi la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats
amb el programa de matèries que regeix les proves selectives:
– D’àmbit internacional ......................................................................... 0,165 punts
– D’àmbit estatal ..................................................................................... 0,08 punts
– D’àmbit autonòmic ................................................................................ 0,04 punts
b) Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes públics:
– Com a investigador principal ................................................................. 0,08 punts
– Com a investigador col·laborador .......................................................... 0,04 punts
Total del subapartat 2.5 (màxim 2,5 punts)
Total de l’apartat 2 [= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5] (màxim 22,5 punts)

3. Coneixements orals i escrits de català (màxim 5 punts)

Autobaremació

Tribunal

NOTA: els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de
febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció
General de Cultura i Joventut (BOIB 34/2013) tenen una valoració màxima de 5 punts. Es valora un sol certificat, excepte en el cas del certificat de
coneixements de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació se suma a la del certificat valorat. Els certificats emesos amb nomenclatura diferent de
l’actual es valoren d’acord amb la puntuació que li atorgui el certificat amb què s’hagi homologat en el moment de la valoració.

a) Certificat de coneixement de català A2 ...........................................................2 punts
b) Certificat de coneixement de català B1 ...........................................................3 punts
c) Certificat de coneixement de català B2 ........................................................3,5 punts
d) Certificat de coneixement de català C1 ...........................................................4 punts
e) Certificat de coneixement de català C2 ........................................................4,5 punts
f)

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu LA .........................0,5 punts
Total de l’apartat 3 (màxim 5 punts)
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Autobaremació

4. Altres mèrits (màxim, 2,5 punts)

Tribunal

4.1. Per haver superat en la mateixa categoria a la qual s’opta algun dels exercicis de la fase
d’oposició del darrer concurs oposició convocat a partir de 2008 pel Servei de Salut o per una
fundació sanitària dependent de la Conselleria de Salut o del Servei de Salut: 1,25 punts. Si la
fase d’oposició constava de més d’una prova, es dividiran els 1,25 punts entre la totalitat de
les proves i es multiplicarà el quocient pel nombre de proves superades
4.2. Per disposar d’un certificat que acrediti el coneixement d’una llengua estrangera, expedit per l’Escola Oficial
d’Idiomes o un certificat oficial reconegut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o per un organisme competent (es
valora només el certificat del nivell més alt):
a) Certificat acadèmic intermedi I B1 o equivalent ......................................0,125 punts
b) Certificat de nivell intermedi de la Conselleria d’Educació i Cultura
B1+ o equivalent ........................................................................................0,25 punts
c)

Certificat acadèmic avançat B2 o equivalent ...............................................0,5 punts

d) Certificat de nivell avançat de la Conselleria d’Educació i Cultura
B2+ o equivalent .........................................................................................0,75 punts
e)

Certificat de nivell C1 de la Conselleria d’Educació i Cultura ........................... 1 punt

f)

Certificat de nivell C2 de la Conselleria d’Educació i Cultura .....................1,25 punts
Total de l’apartat 4 (màxim 2,5 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL [suma del apartats 1, 2, 3 i 4] (màxim: 50 punts)

MANIFEST que totes les dades que he consignat són certes i SOL·LICIT que els mèrits referits en aquesta
autobaremació es tenguin en compte en el procés selectiu, i em compromet a posar-los a disposició de la
Comissió de Selecció quan me’ls demani.
Datació
................................ ,......... d ......................................... de 20 .....

[rúbrica]

NOTA: la documentació —original o fotocòpia compulsada— ha d’estar a disposició de la Comissió de Selecció en el
mateix ordre que figuri en l’autobaremació quan la requereixi a les persones que participen en el procés selectiu.
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