
 
                                       

                                    CCOO CATALUNYA APOSTA  

PER LA QUALIFICACIÓ DE GRAU SUPERIOR DELS TCAI 

                  US CONTINUAREM INFORMANT 

 
El dia 16 de setembre de 2021,  CCOO hem instats per la Plataforma Nacional Tècnics 

Sanitaris C1-B, juntament amb d’altres agents socials, per reunir-nos amb els portaveus de 

sanitat i educació al Congrés del grup parlamentari PSOE. 

 

HEM DEMANAT: 

 

 Culminació disposició transitòria tercera EBEP (Classificació dels tècnics sanitaris a un grup 

superior. 
 

 Incloure en els pressupostos generals 2022 una partida per a la reclassificació d’aquests 

professionals. 
 

 Actualització de funcions, ja que les del 1973 disten molt de les que es fan a la realitat actual.  
 

 Increment del número de TCAI en Atenció primària i centres penitenciaris. 
 

 Creació de la FP superior dels TCAI. 

 

HEM ACONSEGUIT: 

 

 Ens expliquen que aquesta reforma de la culminació transitòria de l’EBEP no es necessària, ja 

que actualment es pot realitzar a nivell autonòmic i las CCAA podem legalment aplicar-la creant 

el Grup B. Ens posen com a exemple la Generalitat Valenciana. Des de CCOO posarem en 

marxa tots els mecanismes d’ acció ja que estem presents a totes les Meses de 

Negociació i farem aquesta demanda al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Respecte de la inclusió en els pressuposts generals de 2022 ens diuen que o traslladaran, però 

no es comprometen a res. 
 

 Pel que fa a l’actualització de funcions es comprometen a instar al Ministeri de Sanitat per tal 

que reactivin els grups de treball TCAI el més aviat possible, ja que consideren molt necessària 

aquesta actualització. 
 

 Respecte a l’increment de TCAI a la Atenció primària es comprometen a instar al Ministeri de 

Sanitat per tal de fer-ho realitat, ja que és indispensable. Posem com a exemple que a 

Catalunya las taques realitzades per aquest col·lectiu durant la pandèmia, han estat de vital 

importància para a l’ atenció primària de salut. 
 

 Educació es comprometi a estudiar la proposta de la creació del grau superior Tècnic 

d'infermeria i instarà a sanitat per tal que els enviïn les funcions realitzades actualment. 


