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PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ

Una vegada aprovada definitivament la Llei 
de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, CCOO 
instem les diferents administracions públiques 
a negociar la seva implementació al més aviat 
possible.

Dates 
importants 

a tenir 
en compte:

Què queda del 
RD 14/2021?

La nova llei inclou el 
99,99% del text del RD 
14/2021. Les novetats 
més rellevants tenen a 

veure amb dos aspectes:

Abans de l’1/06/2022 : Aprovació i publicació de l’Oferta Pública 
d’Ocupació als respectius diaris oficials. Habitualment quan es 
publica només conté el total de les places i estan identificades 
de forma molt general.

Sector administració local

Abans del 31/12/2022 : Publicació de les convocatòries. Relació 
específica de places i bases amb barems de puntuació, la valoració 
dels mèrits, temaris, requisits, normes d’inscripció, entre 
altres coses. 

El 31/12/2024 :  Límit temporal màxim per a la resolució i execució 
dels processos selectius. La presa de possessió de la plaça com a 
personal funcionari de carrera o personal laboral fix ha de produir-se 
dins del termini abans esmentat. 

 1. En els processos de 
concurs/oposició, s'obre la possibilitat a 

que ELS EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSI-
CIÓ NO SIGUIN ELIMINATORIS. La norma diu 

literalment: "pudiendo no ser eliminatorios los 
ejercicios en la fase de oposición, en el marco de 

la negociación colectiva (...)".

2.  La inclusió del CONCURS DE MÈRITS en una 
disposició addicional i no en l’articulat, és una 

qüestió purament relacionada amb possibles 
recursos d’inconstitucionalitat.
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1. Quines PLACES han de sortir en el procés d’estabilització?

Places que a 31 de desembre de 2020 portaven ocupades de forma temporal i ininte-
rrompuda almenys els tres anys anteriors, és a dir ocupades ininterrompudament com 
a mínim entre l’1 de gener de 2018 i 31 de desembre de 2020. S’han d’incloure tant les 
places ocupades per personal funcionari interí com les del personal laboral temporal.

Recomanem que aquesta relació de places es demani a l’administració per registre.

Recordem que el nombre de places s’ha de definir de la següent manera:

 

Cal recordar que, a més a més de les places abans esmentades (que formarien part 
del procés extraordinari d’estabilització), s’han d’afegir aquelles incloses a les Ofertes 
Públiques ordinàries regulades pels pressupostos generals de l’Estat anuals que 
corresponguin en cada cas:

2. Només s’han d’incloure les places estructurals en el 
procés d’estabilització?

La nova norma “autoritza una taxa addicional (...) que inclourà les places de naturalesa 
estructural que estiguin o no dins de les Relacions de Llocs de Treball, plantilles o 
altra forma d’organització”.

CCOO considerem que l’Oferta Pública d’estabilització ha d’incloure totes les places 
“de naturalesa estructural”; és a dir, que hagin estat ocupades ininterrompudament i 
pressupostades almenys els 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2020, independent-
ment del seu finançament. Òbviament, inclouria places per programes, que depenen 
de subvencions, etc.

Concurs de Mèrits: com a norma general, el nombre de places s’establirà 
tenint en compte aquelles que hagin estat ocupades de forma temporal i 
ininterrompuda AMB ANTERIORITAT A l'1 DE GENER DE 2016.

Concurs-oposició “amb condicions especials”: places ocupades de forma 
temporal i ininterrompuda com a mínim des de l'1 DE GENER DE 2018 AL 
31 DE DESEMBRE DE 2020.

Concurs-oposició “ordinari” (és a dir, com sempre s’han fet): 

Amb relació a les vacants esdevingudes durant l’any 2021, l’art.19 de la 
LPGE 2021 estableix una taxa de reposició del 110% per a sectors prioritaris 
i del 100% per a la resta. Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu 
deute financer tindran dret a un 110% de taxa a tots els sectors.

Amb relació a les vacants esdevingudes durant l’any 2022, el projecte de 
PGE 2022 fixa una taxa general de reposició del 110%. Respecte de sectors 
prioritaris, s’incrementa fins al 120% (docents, personal sanitari, control i 
lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i en matèria de 
Seguretat Social, assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics, 
prevenció i extinció d’incendis, entre d’altres). La Policia Local pot arribar 
fins a un 125%. Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute 
financer tindran dret a un 120% de taxa a tots els sectors.
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3. Quin és el sistema de selecció “especial” només aplicable 
a aquest procés d’estabilització i per una sola vegada?

La disposició addicional sisena estableix que “las Administraciones públicas 
convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el articulo 
61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo 
los requisitos establecidos en el articulo 2.1, hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 
2016”. 

 

La disposició addicional vuitena indica: "Adicionalmente, los procesos de estabi-
lización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocato-
rias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal 
por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 
2016".

 

La llei indica: “Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser 
objeto de negociación". CCOO exigim que es negociïn amb els sindicats les 
bases de tots els processos i a totes les administracions.

2. Només s’han d’incloure les places estructurals en el 
procés d’estabilització?

Les convocatòries i bases, així com la baremació dels mèrits s’han de negociar amb 
els sindicats. Les proves han de tenir una relació directa amb el lloc de treball a 
proveir.

El nombre de places que s’executaran per aquest concurs-oposició s’establirà tenint 
en compte aquelles que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda-
ment com a mínim des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020.

Concurs de mèrits: 

En termes generals, el nombre de places que s’executaran per concurs 
s’establirà tenint en compte aquelles que hagin estat ocupades de forma 
temporal i ininterrompuda abans de l’1 de gener de 2016.

Tot i que hi han diverses interpretacions, sembla que indicaria que malgrat 
la plaça no hagi estat ocupada ininterrompudament, si hi ha places ocupa-
des per persones amb una vinculació anterior a l'1 de gener de 2016, 
aquestes haurien de sortir també per concurs de mèrits

Concurs-oposició “amb condicions especials”:

Queda suspès el RD 896/1991 referent al nombre obligatori de temaris, l’obligato-
rietat d’exercicis pràctics o d’exercicis teòrics amb relació al temari comú. 

Es poden establir i innovar mesures per agilitzar l’execució de les convocatòries.

Els exercicis entre ells, en fase d’oposició, deixen de ser obligatòriament elimina-
toris. De fet, s’ha d’intentar minimitzar al màxim el nombre d’exercicis a realitzar.

Volem que s’evitin les proves “memorístiques”, fomentant, on sigui oportú, que 
siguin preferentment tipus test teoricopràctiques

La fase de concurs pot arribar al 40% del total del procés i es valorarà majoritària-
ment l’experiència en el cos, grup, categoria.

La no-superació dona dret a una indemnització i a integrar-se a una borsa de 
treball (vegeu punt 6 i 7 d’aquest document).
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4. Qui es pot presentar a un procés d’estabilització?

Tot i que es tracta d’un procés extraordinari, l’accés a les convocatòries no és restrin-
git. És un procés de lliure concurrència. Els requisits són els mateixos de sempre: 
poden presentar-se totes les persones (treballin o no a l’administració convocant) que 
compleixin amb els requisits establerts a l'article 56 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic.

5. És obligatori presentar-te al procés selectiu?

No és obligatori, però qui ocupi una de les vacants i no es presenti no tindrà dret a la 
indemnització si finalitzés la seva relació laboral o funcionarial en ocupar la plaça una 
altra persona que l’obtingui en el procés d’estabilització. Així doncs, per tenir dret a 
una indemnització cal presentar-se al procés.

6. De quant és la indemnització en cas d’abús en la temporalitat?

És de 20 dies per any amb un límit de 12 mensualitats, és a dir, l’equivalent a les 
retribucions d’un any. CCOO entenem que qualsevol cessament (en cas de superació 
dels límits màxims temporals de contractació) ocorregut després de l’aprovació del 
RD 14/2021, és a dir a partir del 7 de juliol 2021, té dret a la indemnització.

7. Què passa si no aconsegueixo plaça?

Qui es presenti a les convocatòries d’estabilització, però no aconsegueixi plaça, 
s’integrarà en borses de treball. CCOO exigim la negociació dels seus criteris:

 

Hem de recordar que el cessament i cobrament d’una indemnització és absolutament 
compatible amb el dret a formar part d’aquestes borses.

8. Els funcionaris de carrera perden el dret a la mobilitat o a la 
promoció per aquest procés?

No. La llei diu que les administracions han de tenir establerts procediments de mobili-
tat i promoció previs i han de ser compatibles amb el procés d’estabilització. Això 
obligarà a resoldre els processos de trasllats i promoció interna abans o en paral•lel a 
resoldre el procés de nou accés.

En termes generals, defensem que l’ordre de prelació de les borses s’estableixi 
tenint en compte l’antiguitat en el lloc de treball en qüestió (tot i que a cada 
administració s’ha de tenir en compte la realitat existent per establir uns criteris 
adequats).
No volem nota mínima de tall per formar-ne part o que aquesta sigui la més baixa 
possible per encabir totes les persones que no treguin plaça.
Inclusió d’alguna “clàusula social” per a les persones majors de 55 anys.
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9. Què passa amb els processos d’estabilització 2017 i 2018 
en què la convocatòria ja ha estat publicada?

Si els processos només van ser publicats, però no es van començar a executar 
(inscripcions, llista de persones admeses, proves realitzades, etc.) les places s’han 
d’adjuntar al nou procés d’estabilització dins de la taxa addicional amb les condicions 
que estableix la nova llei. El termini màxim per a ser resoltes també serà el 31 de 
desembre de 2024. 

La llei indica:

Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos 
de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en 
el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo 
público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido 
convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir”.

10. A quines convocatòries em puc presentar?

La nova llei inclou places d’estabilització que sortiran a Oferta Pública per concurs i 
per concurs-oposició. Totes les convocatòries són de TORN LLIURE, tal com reconeix 
la mateixa exposició de motius de la llei, per garantir el respecte al principi d'igualtat 
definit a la Constitució i preservat per l’actual jurisprudència.

En aquest sentit, podrà presentar-se qualsevol persona, treballi o no a l’administració 
convocant, ocupi o no actualment una plaça inclosa ara a l’Oferta Pública. 

CCOO exigim la negociació de les bases amb l’objectiu que la baremació contempli al 
personal que ja treballa a l’administració tenint en compte que no poden dilapidar el 
capital humà, formació i coneixements de les persones que porten molts anys de 
forma temporal prestant els seus serveis demostrant un alt grau de professionalitat a 
les administracions locals. 

11. S’aplica la nova 
llei a tots els nivells 
de l’Administració?

Sí. Les mesures per a 
reduir la temporalitat són 
d’aplicació a totes les 
societats mercantils 
públiques, a les entitats 
públiques empresarials, a 
les fundacions i als 
consorcis del sector 
públic; per tant,  el procés 
de regularització s'efec-
tuarà en tots aquests 
àmbits.

Insistim en la necessitat d’obrir la 
totalitat de meses de negociació 
per aconseguir els nostres objec-
tius de tants anys de pressió i 
negociació: reduir la temporalitat 
a les administracions públiques a 
un màxim del 8% i que els pro-
cessos consolidin les persones 
que han estat patint un abús de 
temporalitat durant anys, amb les 
màximes garanties jurídiques 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21651
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