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Requisits
Requisits a complir en la data en què acabi el termini de 
presentació de sol·licituds:

Funcionaris: servei actiu o en qualsevol situació
administrativa que comporti reserva.
Laborals: prestant serveis o que tingui el contracte de 
treball suspès amb reserva del lloc de treball.
Pertànyer a un cos o categoria equivalent a la de la 
categoria de personal estatutari a la qual es pretén 
accedir.
Reunir els requisits de titulació.
Complir la resta de requisits exigits per a l’accés a la 
condició de personal estatutari fix.
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Taula d’equivalències

Cos/Categoria
Dep. de Justícia

Categoria professional
ICS

Metge Facultatiu especialista
Diplomat en infermeria Diplomat sanitari
Auxiliar sanitari Tècnic especialista grau mitjà

Facultatiu especialista

Titulat superior sanitariCos de titulació superior, 
especialitat salut pública

Tècnic titulat superior
Diplomat sanitariCos de diplomatura, 

especialitat salut pública Tècnic titulat mitjà
Cos auxiliar tècnic, auxiliar de 
clínica

Tècnic especialista grau mitjà
(àrea funcional sanitària)
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Efectes de la integració

Els efectes jurídics es produeixen des de 
l’endemà de la data de la publicació de la 
resolució de la convocatòria (DOGC).
El personal fix queda en excedència per 
incompatibilitat respecte al cos i l’escala o la 
categoria professional d’origen o en la situació
administrativa que li correspongui.
Al personal que resulti fix i interí se li respecta 
l’antiguitat que tenia reconeguda fins a la data 
de la integració efectiva a tots els efectes 
administratius.
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Retribucions

El personal integrat, fix i interí, es regirà pel sistema 
retributiu propi de l’ICS.
Al personal integrat estatutari fix que, amb 
anterioritat, percebés retribucions brutes en còmput 
anual superiors a les corresponents a la categoria 
d’integració se li ha de reconèixer un CPTA 
(diferència entre les retribucions anteriors i les de 
personal estatutari, amb exclusió dels conceptes 
que no tinguin caràcter fix i periodicitat mensual).
A efectes del còmput per accedir als diferents nivells de 
carrera professional (personal fix), es computa el temps 
de serveis prestats com a personal estatutari, personal 
funcionari i/o personal laboral en categories equivalents.
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Retribucions. Quanties (1)

(1) Retribucions pendents d’aprovació per Acord 
de Govern i que venen establertes a l’Acord de 
la Mesa Sectorial de 29 de març de 2007
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Carrera professional (període transitori)

Calendari següent:

● Nivell 1. Les sol·licituds d’accés a aquest nivell poden 
presentar-se durant el mes de novembre de l’any en 
què es faci efectiva l’estatutarització. Efectes 
econòmics: 1 de gener de l’any següent al de 
presentació de la sol·licitud.

● Nivell 2. Les sol·licituds d’accés a aquest nivell poden 
presentar-se durant el mes de novembre de l’any en 
què es faci efectiva l’estatutarització, al mateix temps 
que es realitza la del nivell 1 o de manera única. 
Efectes econòmics: 1 de juliol de l’any següent al de 
presentació de la sol·licitud.
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Carrera professional (imports)
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Altres millores retributives
Exclusivitat per al personal facultatiu especialista 
amb plaça estructural. Cal sol·licitar-la i es percep al 
mes següent d’haver-ho fet. Anualment cal 
demanar la renovació per mantenir la percepció.
● Import anual: 4.728,08 €.
DPO: Es genera la fitxa amb els objectius en el 
moment de fer-se el nomenament com a personal 
estatutari (fix/interí/reforç > 6 mesos) en el lloc de 
treball. Es percep el mes d’abril. Imports:
● Facultatius especialistes: fins a 5.573,10 €
● Diplomats sanitaris: fins a 2.850,74 €
● Auxiliars d’infermeria: fins a 811,43 €
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Jornada. Criteris generals

Al personal estatutari fix i interí li és aplicable la jornada 
de treball efectiva de 1.599h o la que es determini d’acord 
amb el que prevegi la normativa aplicable al personal 
estatutari dels serveis de salut, i els pactes o acords de la 
Mesa Sectorial de negociació corresponent.

La distribució de la jornada de treball efectiva i la 
determinació de l’horari del personal integrat corresponen 
a l’òrgan de direcció.

Atenció Continuada. El personal integrat restarà obligat a  
realitzar atenció continuada per jornada complementària, 
en els termes i terminis establerts a la normativa 
d’aplicació, quan així estigui previst per a la seva 
categoria professional.
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Jornada. Centres amb atenció continuada presencial

Facultatius especialistes i diplomats sanitaris:
● Torns de treball a consulta de 6h (matí o tarda). 

Inici a les 9h/14h, amb temps suficient destinat a 
coordinació de tot l’equip.

● Torns nocturns coberts amb un FE i un DS de 
20h a 9h.

Per auxiliars d' infermeria:
● Torns de treball de 6h amb les mateixes 

condicions que els FE i DS.
● Torns rotatoris dissabtes, diumenges i festius per 

subministrar els tractaments mèdics.
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Jornada. Centres sense atenció continuada presencial

Facultatius especialistes, diplomats sanitaris i 
auxiliars d’infermeria:
● Torns de treball de dilluns a divendres de 6h de 

presencia física en torn de mati o tarda (com en 
els centres grans).

Facultatius especialistes: presencia física els 
dissabtes, diumenges i festius 3 h/dia.
Diplomats sanitaris: presencia física els 
dissabtes, diumenges i festius 10h/dia.
Auxiliars d’infermeria: presencia física els 
dissabtes, diumenges i festius 10h/dia.
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Interins i temporals

Les places ocupades per personal no fix 
s’amortitzaran i es reconvertiran en places de 
personal estatutari en la data en què finalitzi el 
procediment d’integració del personal funcionari i 
del personal amb contracte laboral fix.

El personal que ocupi les places amortitzades ha 
de ser nomenat per la Direcció Gerència de l’ICS
com a personal estatutari interí (si compleixen els 
requisits) en les places reconvertides fins que 
aquestes places siguin proveïdes de manera legal 
i reglamentària.
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Mobilitat

Durant els anys 2010 i 2011, s’han de dur a terme 
convocatòries de trasllat, dins de l’àmbit de 
l’atenció primària, per als professionals que 
s’integrin, amb una quantitat de places que no 
podrà ser inferior a un 10% de la plantilla d’aquest 
col·lectiu.

Per pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat s’han 
de fixar les condicions en les quals aquest 
personal ha de poder optar a la resta de 
concursos de mobilitat voluntària. Es pot 
condicionar la seva participació perquè quedi 
garantida l’estabilitat en la prestació de servei.
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Efectes de la no integració

El personal fix que no s’integri s’adscriu a l’ICS i 
manté el règim jurídic de vinculació originari. Li serà
aplicable la normativa pròpia del personal estatutari 
en tot allò que no s’oposi a la seva normativa 
d’aplicació.
Aquest personal prestarà els seus serveis d’acord 
amb les directrius que estableixin els òrgans de 
direcció i s’integrarà en l’estructura i organització
del treball de forma coordinada amb la resta del 
personal.
Les seves places es declararan “a extingir” i un cop 
quedin vacants s’ha de procedir a amortitzar-les i, si 
fos necessari, s’han de convertir en places 
estatutàries de l’ICS.
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