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Nova regulació PESCO 2022 



Modificacions TREBEP 
Mesures de control de 
la temporalitat

Processos 
d’estabilització

Modificació art. 10 i 11 del EBEP. Dret a indemnització per incompliment. Nou procès d’estabilització 2022

Què regula?



Cobrir places vacants, per un període màxim de 3 anys,
quan no és possible cobertura per un funcionari de
carrera.
Substitució transitòria del titular de la plaça.
Execució de programa de caràcter temporal. Màxim 3
anys ampliable +12 mesos.
Acumulació de tasques per 9 mesos, en un període de
18 mesos. 

FUNCIONARIS INTERINS

Objectius:

Modificació art. 10



- Processos públics.
- Respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat. 

Modificació art. 10
FUNCIONARIS INTERINS

Selecció de personal interí 



Per cobertura reglada per personal funcionari de
carrera.
Per suspensió o amortització del lloc de treball.
Finalització del termini autoritzat recollit al
nomenament.
Finalització de la causa que va donar lloc al
nomenament 

Modificació art. 10
FUNCIONARIS INTERINS

Finalització de la interinitat 



Esgotats els 3 anys del nomenament.
Excepcions de la finalització de la interinitat:

 a) La vacant només podrà ser ocupada per funcionari de carrera, excepció que el procés selectiu
quedi desert. Donarà lloc a un altre nomenament d'interinatge.

 b) Abans dels 3 anys des del nomenament, si s’ha publicat la convocatòria que afecta la plaça, i es
resolt a terme el procés tot i sobrepassant els 3 anys des del nomenament. És a dir, només es
podrà superar els 3 anys, si la plaça està convocada i no s'ha resolt.

Finalització de la interinitat 

FUNCIONARIS INTERINS

Modificació art. 10



Selecció de personal laboral temporal

PERSONAL LABORAL 

Modificació art. 11 

Processos públics.
Respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat. En
cas de personal temporal amb celeritat.



Les actuacions irregulars donaran lloc 
a l’exigència de responsabilitats.

20 dies de retribucions fixes per anys de serveis. Amb un màxim de 12 mensualitats.Dret a partir
del cessament.
Personal laboral: Indemnització similar, sense perjudici que pugui correspondre una altra
indemnització.

L’incompliment del termini màxim de permanència dona dret a compensació econòmica del personal
funcionari interí:

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 17

Mesures de control 
de temporalitat



Places estructurals (de RLT o no) Pressupostades i
ocupades de forma temporal i ininterrompudament 3 anys
anteriors a 31 de desembre de 2020 

Poden incloure places NO CONVOCADES del PESCO 2017 i
2018, o places convocades i resoltes però hagin quedat
desertes. 

NOVA TAXA ADDICIONAL PER L’ESTABILITZACIÓ 

Processos 
d’estabilització



Les convocatòries dels processos selectius han de publicar-se
abans del 31 de desembre de 2022.

Les resolucions dels processos han de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.

Les ofertes han de publicar-se abans de l’1 de juny de 2022

NOVA TAXA ADDICIONAL PER L’ESTABILITZACIÓ
 

Processos 
d’estabilització



Fase de concurs un 40% de la puntuació total.

Fase d’oposició amb exercicis NO eliminatoris. Compatibles amb

els processos de promoció interna. No superació dona dret a

indemnització

Places ocupades amb caràcter temporal de forma
ininterrompuda durant els 3 anys anteriors al 31 de
desembre de 2020. 

Convocatòria excepcional per les places
ocupades amb caràcter temporal de forma
ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener
de 2016. 

Sistemes de selecció

Els mèrits podran ser objecte de negociació, respectant 
els terminis d’aquesta llei.

Concurs d’oposició Concurs mèrits 



podeu demanar reunions
presencials/virtuals.
contactes habituals per
correu i/o telèfons.

Eines de la federació a disposició
dels delegats i delegades:

Gabinet Tècnic i Jurídic


