
BAREM PER A 
OPOSICIONS 

Conselleria de Sanitat



Serveis prestats, fins a 50 punts 
1.- En IS públiques (gestió directa o indirecta)
•	0.23 per mes en la mateixa categoria/especialitat:

- En llocs declarats de difícil cobertura 0.6 punts el primer any.
- En llocs declarats de difícil cobertura 1 punt el segon any.

•	0.12 per mes en categoria/especialitat diferent. 
2.- Fins a 5 punts
0.12 punts per mes en la mateixa categoria/especialitat en hospitals 
militars, institucions penitenciàries, en institucions públiques i centres 
sociosanitaris de titularitat i gestió directa pública. 

3.- Fins a 5 punts
0.10 punts per mes en la mateixa categoria/especilitat en entitats 
concertades sanitàries i en mútues i centres dependents d’aquestes. 

Formació, fins a 34 punts
1.- Residència: 6 punts. 3 punts si s’obté especialitat via excepcional en 
infermeria. 
2.- Altres titulacions:	de	nivell	igual	o	superior	de	la	mateixa	classificació	
(personal sanitari) i/o altres especialitats sanitàries a la requerida. 

1.5 punts per cadascuna amb un màxim de 3 punts.
3.- Doctorat: 6 punts i un punt addicional en el cas de cum laude. 
4.- Màsters universitaris oficials: 
1.5 punts per cadascun, amb un màxim de 3 punts.

5.- Altres títols universitaris	 diferents	 als	 oficials:	 1	 punt	 per	 títol,	
màxim 2. 
6.- Altra formació: si	 la	 categoria	 exigeix	 una	 especialitat	 fins	 a	 13	
punts.	Si	no	la	exigeix,	fins	a	19	punts
Com a discent:
•	1 punt per cursos de 100 o més hores. 
•	0.75 punts per cursos de 75 o més hores. 
•	0.50 punts per cursos de 50 o més hores. 
•	0.40 punts per cursos de 40 o més hores. 
•	0.25 punts per cursos de 25 o més hores. 
•	0.15 punts per cursos de 15 o més hores

PERSONAL SANITARI A1 - A2
Màxim 100 punts



Cursos d’igualtat sumaran 0.15 punts més. 
Com a docent:	es	valoraran	0.15	per	cada	10	hores,	fins	a	un	màxim	de	
2 punts. 

Altres activitats relacionades amb la categoria, fins 
a 10 punts
1.- Tutorització i docència de residents: 0.5	per	any	fins	a	3	punts.	
2.- Docent	(curs	o	pràctiques):	0.25	per	curs	acadèmic	fins	a	2	punts.
3.- Comissions clíniques:	0.25	cada	12	mesos,	fins	a	1	punt.	
4.- Per treballs científics/tècnics:	fins	a	2	punts.
•	Publicació	en	revista	científica/tècnica:	0.25	punts.	
•	Capítol de llibre: 0.25 punts.
•	Llibre: 1 punt. 

5.- Altres idiomes comunitaris (excepte	castellà	 i	valencià):	fins	a	0.5	
punts:
•	A2 0.1 punts. 
•	B1 0.2 punts. 
•	B2 0.3 punts.
•	C1 0.4 punts.
•	C2 0.5 punts.

6.- Participar en òrgans col•legiats: 0.25	per	nomenament	o	any	fins	
a 0.5 punts. 
7.- Altres activitats rellevants: 0.1	per	activitat	fins	a	1	punt.	

Valencià, fins a 6 punts
•	A1 0.5 punts. 
•	A2 1.5 punts. 
•	B1 3.0 punts. 
•	B2 4.0 punts. 
•	C1 5.0 punts. 
•	C2 6.0 punts. 



PERSONAL SANITARI B - C1 - C2
Màxim 100 punts

Serveis prestats, fins a 50 punts
1.- En IS públiques (gestió directa o indirecta)
•	0.23 per mes en la mateixa categoria.
•	0.12 per mes en categoria diferent. 

2.- Fins a 5 punts
0.12 punts per mes en la mateixa categoria/especialitat en hospitals 
militars, institucions penitenciàries, en institucions públiques i centres 
sociosanitaris de titularitat i gestió directa pública. 

3.- Fins a 5 punts
0.10 punts per mes en la mateixa categoria/especilitat en entitats 
concertades sanitàries i en mútues i centres dependents d’aquestes. 

Formació, fins a 35 punts
1.- Altres titulacions: de nivell igual o superior de la mateixa 
classificació	(personal	sanitari).
3 punts per cadascuna amb un màxim de 6 punts.

2.- Altra formació: fins	a	29	punts.	
Com a discent:
•	1 punt per cursos de 100 o més hores. 
•	0.75 punts per cursos de 75 o més hores. 
•	0.50 punts per cursos de 50 o més hores. 
•	0.40 punts per cursos de 40 o més hores. 
•	0.25 punts per cursos de 25 o més hores. 
•	0.15 punts per cursos de 15 o més hores

Cursos d’igualtat sumaran 0.15 punts més. 

Com a docent:	es	valoraran	0.15	per	cada	10	hores,	fins	a	un	màxim	
de 2 punts. 



Altres activitats relacionades amb la categoria, fins 
a 9 punts
1.- Docent de pràctiques en	la	categoria:	0.25	per	curs	fins	a	2	punts.
2.- Comissions clíniques: 0.25	cada	12	mesos,	fins	a	1.5	punts.	
3.- Per treballs científics/tècnics:	fins	a	2	punts.
•	Publicació: 0.25 punts. 
•	Capítol de llibre: 0.25 punts.
•	Llibre: 1 punt. 

4.- Participar en òrgans col•legiats: 0.25 per nomenament o any 
fins	a	1		punt.	
5.- Altres idiomes comunitaris  (excepte castellà i valencià), fins 
a 1.5 punts: 
•	A1 0.15 punts. 
•	A2 0.25 punts.
•	B1 0.50 punts. 
•	B2 0.75 punts.
•	C1 1.0 punt.
•	C2 1.5 punts.

6.- Altres activitats rellevants: 0.1	per	activitat	fins	a	1	punt.	

Valencià, fins a 6 punts
•	A1 0.5 punts. 
•	A2 1.5 punts. 
•	B1 3.0 punts. 
•	B2 4.0 punts. 
•	C1 5.0 punts. 
•	C2 6.0 punts. 



Serveis prestats, fins a 50 punts
1.- En IS públiques (gestió directa o indirecta)
•	0.23 per mes en la mateixa categoria:
•	0.12 per mes en categoria diferent. 

Formació, fins a 34 punts
1.- Altres titulacions: de nivell igual o superior de la mateixa 
classificació	de	personal	estatutari	(gestió	i	serveis).	

1.5 punts per cadascuna amb un màxim de 3 punts.
2.- Doctorat: 6 punts i un punt addicional en el cas de cum laude.  
3.- Màsters universitaris oficials 

1.5 punts per màster, amb un màxim de 3 punts. 
4.- Altres títols universitaris diferents	 als	 oficials:	 1	 punt	 amb	un	
màxim de 2.
5.- Altra formació:	fins	a	19	punts.	
Com a discent:
•	1 punt per cursos de 100 o més hores. 
•	0.75 punts per cursos de 75 o més hores. 
•	0.50 punts per cursos de 50 o més hores. 
•	0.40 punts per cursos de 40 o més hores. 
•	0.25 punts per cursos de 25 o més hores. 
•	0.15 punts per cursos de 15 o més hores.

Cursos d’igualtat sumaran 0.15 punts més. 
Com a docent:	es	valoraran	0.15	per	cada	10	hores,	fins	a	un	màxim	
de 2 punts.

PERSONAL NO SANITARI A1 - A2
Màxim 100 punts



Altres activitats, fins a 10 punts
1.- Docent	(curs	o	pràctiques):	0.25	per	curs	acadèmic	fins	a	2	punts.
2.- Comissions clíniques:	0.25	cada	12	mesos,	fins	a	1	punt.	
3.- Per treballs científics/tècnics:	fins	a	2	punts.
•	Publicació: 0.25 punts. 
•	Capítol de llibre: 0.25 punts.
•	Llibre: 1 punt. 

4.- Participar en òrgans col•legiats: 0.25 per nomenament o any 
fins	a	1		punt.	
5.- Altres idiomes comunitaris  (excepte castellà i valencià), fins 
a 1.5 punts: 
•	A1 0.15 punts. 
•	A2 0.25 punts.
•	B1 0.50 punts. 
•	B2 0.75 punts.
•	C1 1.0 punt.
•	C2 1.5 punts.

6.- Altres activitats rellevants: 0.1	per	activitat	fins	a	2.5	punts.		 

Valencià, fins a 6 punts
•	A1 0.5 punts. 
•	A2 1.5 punts. 
•	B1 3.0 punts. 
•	B2 4.0 punts. 
•	C1 5.0 punts. 
•	C2 6.0 punts. 



PERSONAL NO SANITARI B-C1-C2-AP
Màxim 100 punts

Serveis prestats, fins a 50 punts
En IS públiques (gestió directa o indirecta)
•	0.23 per mes en la mateixa categoria.
•	0.12 per mes en categoria diferent. 

Formació
Fins a 35 punts
1.- Altres titulacions: superior	 a	 la	 mateixa	 classificació	 de	
personal estatutari (gestió i serveis). 
3 punts per cadascuna amb un màxim de 6 punts.
2.- Altra formació: fins	a	29	punts.	
Com a discent:
•	1 punt per cursos de 100 o més hores. 
•	0.75 punts per cursos de 75 o més hores. 
•	0.50 punts per cursos de 50 o més hores. 
•	0.40 punts per cursos de 40 o més hores. 
•	0.25 punts per cursos de 25 o més hores. 
•	0.15 punts per cursos de 15 o més hores.

Cursos d’igualtat sumaran 0.15 punts més. 
Com a docent:	es	valoraran	0.15	per	cada	10	hores,	fins	a	un	màxim	
de 2 punts.



Altres activitats, fins a 9 punts
1.-Docència en pràctiques en l’àrea de coneixement de la 
categoria:	0.25	per	curs,	fins	a	2	punts.	
2.- Comissions clíniques: 0.50	cada	12	mesos,	fins	a	2.5	punts.	
3.- Participar en òrgans col•legiats: 0.25 per nomenament o any 
fins	a	1	punt.
4.- Altres idiomes comunitaris  (excepte castellà i valencià), fins 
a 1.5 punts: 
•	A1 0.15 punts. 
•	A2 0.25 punts.
•	B1 0.50 punts. 
•	B2 0.75 punts.
•	C1 1.0 punt.
•	C2 1.5 punts.

5.- Altres activitats rellevants: 0.1	per	activitat	fins	a	2.5	punts.		

Valencià, fins a 6 punts
•	A1 0.5 punts. 
•	A2 1.5 punts. 
•	B1 3.0 punts. 
•	B2 4.0 punts. 
•	C1 5.0 punts. 
•	C2 6.0 punts. 



Informació de la norma

Es valoraran els mèrits obtinguts, en data de publicació de 
la convocatòria del	 procés	 en	 el	 Diari	Oficial	 de	 la	Generalitat	
Valenciana.

Un mèrit només podrà ser valorat en un apartat.

Seran valorades les activitats formatives, sempre que hagen 
sigut convocades, gestionades o homologades per:
•	Ministeri competent en matèria de sanitat, on s’inclou l’Institut 

de Salut Carles III.
•	Ministeri competent en matèria d’administracions públiques.
•	Escola Valenciana d’Estudis de la Salut i equivalents d’altres 

comunitats autònomes.
•	Institut Valencià d’Administració Pública o equivalents.
•	Universitats públiques i privades.
•	Centres de formació de personal empleat públic, organitzacions 

sindicals o altres promotors, dins del marc dels acords de 
formació per a l’ocupació de les AP.

•	Activitats formatives convocades, gestionades o homologades 
per entitats públiques amb competència en matèria de formació 
professional per a l’ocupació.



Respecte als cursos rebuts, seran susceptibles de valoració 
les edicions successives d’un mateix curs, quan entre una 
edició i una altra hagen transcorregut més de 2 anys. En la resta 
dels casos no seran valorats.

Accedeix a la norma ací:  
Art.	17,	18,	19	i	20.

ORDRE 2/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven els barems de 
mèrits d’aplicació a la fase de concurs dels processos selectius, 
a la provisió a través dels concursos de trasllats i als processos 
de mobilitat interna, de places de personal estatutari al servei 
d’institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut.



Federació de Sanitat i 
sectors sociosanitaris 
de CCOO PV

@Sanitat_CCOOPV

FSS_CCOO_PV

www.sanidad.ccoo.es/
websanidadpaisvalencia


