
Reunió informativa
Procés d'integració. Pas A2 a A1



Normativa de referència
LOMLOE, 19 de gener del 2021 
Llei Orgànica 3/2022 d'Ordenació i Integració de l'FP
Real Decret 800/2022 que regula la integració del Cos, a extingir, de Professors Tècnics 
d'FP al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari
Resolució del Conseller d'Educació i FP de 23 de gener de 2023 per la qual es regula la 
integració al Cos de secundària



Configuració de l'FP
Nou Cos de Sectors 
singulars 
Codi 0598 - Grup A1 o A2

Cuina i pastisseria
Estètica
Fabricació i instal·lació de fusteria i moble
Manteniment de vehicles
Mecanització i manteniment de màquines
Patronatge i confecció
Perruqueria
Producció en arts gràfiques
Serveis de restauració 
Soldadura

Cos d'FP a extingir 
Grup A2

19 especialitats
Funcionaris de carrera sense titulació 
universitària

Cos de secundària 
Codi 0590  - Grup A1

19 especialitats
Funcionaris de carrera i interins amb 
titulació universitària



Procés extraordinari d'integració
a les Illes Balears

Tenir titulació universitària: llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, 
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica

Trobar-se en la situació de servei actiu o en alguna de les situacions administratives 
de serveis especials, excedència per atenció de familiars, excedència per raó de 
violència de gènere o excedència per raó de violència terrorista

Qui hi pot participar? 

Només els funcionaris de carrera del cos de PTFP que compleixin els requisits següents:



Tràmit telemàtic: del 27 de gener a les 10h fins el 24 de febrer 2023 a les 10h

Integració immediata

Persones que compleixin els requisits a data 27 de gener del 2023. Amb efectes 
administratius, professionals i retributius des de l'entrada en vigor de la LOMLOE (19 de 
gener de 2021)

Important: finalitzau correctament el procés amb núm. de registre

Calendari



Integració en període transitori

Persones que ara com ara no reuneixen els requisits tenen de termini fins al 19 de gener de 
2026 per fer la sol·licitud.

Si obtens qualsevol titulació universitària abans del 19.01.26 pots sol·licitar la integració al 
cos de secundària. La inscripció estarà oberta fins aquesta data.



Endarreriments a la nòmina i a efecte de jubilació (classes passives) des del 19.01.21
Els triennis des del 19.01.21 han de ser A1 (s'hauran de reclamar si no es tenen en 
compte d'ofici)
Autoliquidació complementaria d'Hisenda de l'any 2021 
Classes passives A2 passen a classes passives A1

Integració immediata

Efectes de la resolució



NO, la normativa en tot moment fa referència només a funcionaris de carrera del cos de 
PTFP

Puc fer el tràmit si tinc titulació universitària i som 
o he estat funcionari/ària en pràctiques a partir 
del 19.01.21?

         Només per a l'afiliació

Et convidam a iniciar un procediment amb els nostres serveis jurídics per tal de sol·licitar
la participació al tràmit i les conseqüents reclamacions

Mateixa feina, mateix sou!



NO, la normativa en tot moment fa referència només a funcionaris de carrera del cos de 
PTFP

Puc fer el tràmit si tinc titulació universitària i som 
o he estat interí/ina a partir del 19.01.21?

         Només per a l'afiliació

Et convidam a iniciar un procediment amb els nostres serveis jurídics per tal de sol·licitar 
la teva participació al tràmit i les conseqüents reclamacions

Mateixa feina, mateix sou!



NO, la normativa només fa referència a docents funcionaris de carrera amb titulació 
universitària

Puc fer el tràmit si som funcionari/ària de carrera
sense titulació universitària?

         Només per a l'afiliació

Et convidam a iniciar un procediment amb els nostres serveis jurídics per tal de sol·licitar 
la teva participació al tràmit i les conseqüents reclamacions

Mateixa feina, mateix sou. Difícil possibilitat en la via jurídica. Seguim demanant un 
complement econòmic com Catalunya i el País Basc



NO, la normativa només fa referència a docents funcionaris de carrera amb titulació 
universitària

Puc fer el tràmit si no tinc titulació universitària i
som o he estat funcionari/ària en pràctiques o
interí/na a partir del 19.01.21?

         Només per a l'afiliació

Et convidam a iniciar un procediment amb els nostres serveis jurídics per tal de sol·licitar 
la teva participació al tràmit i les conseqüents reclamacions

Mateixa feina, mateix sou. Difícil possibilitat en la via jurídica. Seguim demanant un 
complement econòmic com Catalunya i el País Basc



NO, la normativa parla de personal en actiu

Puc fer el tràmit per cobrar amb retroactivitat si
m'he jubilat després del 19.01.21?

         Només per a l'afiliació

Et convidam a iniciar un procediment amb els nostres serveis jurídics per tal de sol·licitar 
la teva participació al tràmit i les conseqüents reclamacions



DNI
Nomenaments que has tingut entre el 19.01.21 fins el 24.02.23
Full de serveis 

A més, necessitarem les teves dades personals actualitzades.

Només per a l'afiliació

Per  iniciar el  procediment amb els nostres serveis jurídics demana cita presencial a 
qualsevol de les nostres seus i vine amb la següent documentació impresa:



equiparar
[LC] Considerar iguals dues coses iguals.v. tr.

Exigim el pas immediat d'A2 a A1 per a tot el 
professorat d'FP. Mateixa feina, mateix sou!


