
 

 
 
 
 

 
 
EBEP. Article 76. Grups de classificació professional del personal funcionari de carrera. 

 Els cossos i escales es classifiquen, en els següents grups: 
 Grup A: Dividit en dos subgrups, A1 i A2. 
 Grup B. Per a l'accés als cossos o escales del Grup B s'exigirà estar en possessió del títol 
de Tècnic Superior. 
 Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l'ingrés. 

     C1: Títol de Batxiller o Tècnic. 
     C2: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
CCOO utilitza la seva representació i força a les taules de negociació per 
reivindicar en àmbit estatal i també en el autonòmic que s'apliqui JA l'art. 76 

de l'EBEP 
 

Hi ha en moviment plataformes de professionals, amb l'objectiu compartit 
que es canviï la classificació i s'apliqui JA l'art. 76 de l'EBEP: En el nostre 

àmbit sanitari suposa el Grup B per a Tècnics Superiors, el C1 per als Tècnics 
de Grau Mitjà, C2 per als enquadrats amb el nivell bàsic de titulació exigida 
Graduat Escolar-ESO o equivalent -actual grup E a extingir> zeladors, 

“Pinxes” etc-. 
 

CCOO treballa des d'abans de 2007 per aconseguir la nova classificació i va 
donar suport a totes les iniciatives que vulguin comptar amb nosaltres de 
forma transparent, respectuosa i honesta, sumant forces per aconseguir 

l'aplicació de l'article 76, tant en la Llei de Funció Pública Autonòmica de les 
institucions Catalanes com a les lleis Bàsiques Estatals. Hi ha professionals 

que depenen de l’Administració Estatal i altres, com els sanitaris depenen de 
l'àmbit autonòmic. 

La FSS-CCOO reivindica la CULMINACIÓ de la 
Disposició Transitòria 3ª EBEP 

INCORPORAR JA! LA CLASSIFICACIÓ DE L'ART 76  de L'EBEP * a 
les lleis DE FUNCIÓ PÚBLICA DE L’AUTONOMIA    



 

PROJECTE PER A MILLORAR LES PROFESSIONS 

SANITÀRIES I QUALITAT DEL SNS 
 
La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) manté 
la seva determinació històrica de donar una resposta global al marc de les 

qualificacions i classificació professional que es correspongui amb els 
avenços produïts en el sector sanitari. Una proposta que doni resposta a tots 

els col·lectius que integren el Sistema Nacional de Salut (SNS). Coneix la 
proposta completa  TOTA LA INFORMACIÓ 

 http://sanidad.ccoo.es/noticia:358817--
La_#FSSCCOOpropone_una_respuesta_global_sobre_cualificaciones_y_cla
sificacion_profesional_en_el_sector_sanitario. Resum: 

 
• Actuals A1 facultatius: Desenvolupar les àrees de capacitació 

específica. Urgències i emergències especialitat mèdica. Retribucions 
dels i les professionals que participin en un procés de formació d'una 
àrea de capacitació específica. ... 

http://sanidad.ccoo.es/c11abd1d3e05e4c0934b285584dd4d7e00005
8.pdf 

 
 

• Actuals A2: Necessitat d'un desenvolupament ple de les 

competències i especialitats que les situïn en un major nivell de 
qualificació i classificació professional a INFERMERA, MATRONA, 

FISIO., LOGOPEDA, TREBALLADOR / A SOCIAL ... MÉS INFO 
http://sanidad.ccoo.es/0bc41b43dda5844f69a656720f5a4345000058
.pdf 

 
• "Actuals B" segons EBEP: Proposem que el INCUAL1 reobri l'avaluació 

de les competències per TEC.S. RADIODIAGNÒSTIC I MEDICINA 
NUCLEAR, TEC.S. LABORATORI, TEC.S. RADIOTERÀPIA, TEC.S. 
ANATOMIA PATOLÒGICA, TEC.S. DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA, 

HIGIENISTA DENTAL, TEC.S. DIETÈTICA I NUTRICIÓ i s'estableixi 
que puguin passar a Grau Universitari. MÉS INFO 

http://sanidad.ccoo.es/b1a8dbd550977b1c0d5a648e3371641f00005
8.pdf 
 

• Actuals C2: -Proposem  que l'INCUAL reobri l'avaluació de les competències 

per T.C.A.E. Aux Infermeria, Tec. EMERGÈNCIES SANITÀRIES, TEC. 

FARMACIA ... i es puguin enquadrar en una nova titulació de Tècnics / as 

Superiors, que van quedar adscrites al nivell II en 2012, malgrat la valoració 

favorable dels grups de tècnics de l'INCUAL. MÁS INFO 

http://sanidad.ccoo.es/36aa1b684700b1251acacef56179d265000

058.pdf 

-CCOO proposa que les places d'Auxiliars Administratius / es es 
vagin reconvertint en places d'Administratius / es de forma 
progressiva, ja que no hi ha llocs de treball on es desenvolupin 

funcions auxiliars. MÉS INFO 
http://sanidad.ccoo.es/95b3865e693f56901d84d7f1e150ce180

00058.pdf  
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• Actuals Agrupacions Professionals: Passar al grup C1 en un doble 
vessant. a) zeladors passarien a Sanitaris amb Certificats 
professionals de nova creació per l'INCUAL. b) a Ajudant, 

bugaderes, pantalons / a pertanyents a Personal d'Gestió i serveis 
qualificats com a personal d'Hostaleria Hospitalària igualment 

Certificats de nova creació per l'INCUAL. MÉS INFO 
http://sanidad.ccoo.es/eaefe9b750b63dac3e940a17873e50400000
58.pdf 

 
• Per a totes les categories de personal d'oficis cuiner, telefonista, 

governanta, costurera, zelador-conductor, conductor MÉS INFO 
http://sanidad.ccoo.es/9d1775353c9205069395616059bf7497000
058.pdf 

 
 

• Per a totes les categories de personal de la funció administrativa 
MÉS INFO 
http://sanidad.ccoo.es/eaefe9b750b63dac3e940a17873e5040000

058.pdf 
 

El sindicat ha sol·licitat per carta a la ministra de Sanitat que encarregui a 
l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) una nova valoració de les 
competències professionals en l'àmbit de la Sanitat; i també ha reclamat a 

la Mesa General de la Funció Pública "la necessària modificació de l'art. 76 
de l'EBEP" (referent a la classificació professional) 

 
Seguirem treballant mà a mà amb els PROFESSIONALS amb l'objectiu 

d'augmentar la qualificació i classificació per mantenir i millorar la qualitat 
del SISTEMA NACIONAL DEL SALUT. 

CCOO primer sindicat en Sanitat 

És la teva proposta, Mobilitza’t 

! 

Dissabte 30 de novembre, manifestació a 
Madrid ( autobusos gratuïts) 
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