
PREACORD de 30 de maig de 2019, subscrit entre la Conselleria d’Educació,
Investigació,  Cultura  i  Esport  i  les  organitzacions  sindicals  sobre  les
condicions per impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada
especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que
forma part de les borses de treball. 

El  Reial  Decret  276/2007,  de   23  de  febrer,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents als quals
es refereix la Llei Orgànica, 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim
transitori  d’ingrés  a  què  es  refereix  la  disposició  transitòria  dessetena  de
l’esmentada llei, estableix els requisits per poder participar als processos selectius
d’ingrés als cossos d’Educació Secundària Obligatòria i Ensenyaments de Règim
Especial. 

El  Decret  62/2002,  de  25  d’abril,  del  Consell,  regula  l’acreditació  dels
coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública
docent no universitària a la Comunitat Valenciana i l’ordre 17/2013, de 15 d’abril,
de  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Esport,  regula  les  titulacions
administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en
llengües  estrangeres  als  ensenyaments  no  universitaris  a  la  Comunitat
Valenciana. 

El  Real  Decret  1834/2008,  de  8  de  novembre,  pel  qual  es  defineixen  les
condicions de formació per a l’exercici  de la docència a l’Educació Secundària
Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i els Ensenyaments de Règim
Especial  i  s’estableixen  les  especialitats  dels  cossos  docents  d’Ensenyament
Secundari i la seua posterior modificació al Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol,
pel qual es desenvolupen determinades disposicions relatives a l’exercici de la
docència  a  l’Educació  Secundària  Obligatòria,  el  Batxillerat,  la  Formació
Professional  i  els  Ensenyaments  de  Règim Especial,  a  la  formació  inicial  del
professorat i a les especialitats dels cossos docents de l’Ensenyament Secundari,
estableix  les  matèries  que  pot  impartir  el  professorat  de  cadascuna  de  les
especialitats dels cossos docents. 

El Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de
formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la docència als
ensenyaments  d’Educació  Secundària  Obligatòria  o  de  Batxillerat  i  la  seua
posterior  modificació  al  Reial  Decret  665/2015,  de  17  de  juliol,  pel  qual  es
desenvolupen determinades disposicions relatives a l’exercici  de la docència a
l’Educació Secundària  Obligatòria,  el  Batxillerat,  la  Formació Professional  i  els
Ensenyaments de Règim Especial,  a la formació inicial  del  professorat  i  a  les
especialitats  dels  cossos  docents  d’Ensenyament  Secundari,  estableix  les
condicions per impartir  les matèries de l’Educació Secundària  Obligatòria i  del
Batxillerat en centres privats. 

Per Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la
Conselleria  d’Educació,  s’acorda  la  publicació  de  l’acord  subscrit  per  la
Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel qual s’estableix el sistema
de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat. 



Les organitzacions sindicals del sector docent tenen, com un dels seus objectius
principals, vetllar per les condicions de treball del professorat interí i garantir la
seua seguretat jurídica. 

Per  donar  continuïtat  al  professorat  interí  pertanyent  a  les  borses  de  treball
constituïdes  en l’àmbit  de  la  Comunitat  Valenciana,  l’accés  a  les  quals  es  va
produir en aplicació dels acords en vigor en el moment de la seua incorporació i
considerant  que,  en  aquell  moment,  es  va  valorar  l’adequació  de  les  seues
característiques i titulació per impartir docència en l’especialitat corresponent dels
cossos docents d’Educació Secundària Obligatòria i  d’Ensenyaments de Règim
Especial i, atès que no s’han regulat de forma general les titulacions acadèmiques
de la Comunitat Valenciana adequades per impartir docència en les respectives
especialitats  dels  cossos  esmentats,  cal  definir  les  condicions  que  haurà  de
complir  el  funcionariat  interí  per  continuar  impartint  les  àrees  i  matèries
assignades a les borses de treball en les quals està inscrit. 

Per  tot  açò, la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport i  les
organitzacion sindicals  constituents de la mesa sectorial, STEPV-IV,  ANPE-CV,
FE-CCOO-PV, CSI-F i FeSP-UGT-PV

ACORDEN:

1.  El  funcionariat  interí  pertanyent  a  les  borses  de  treball  constituïdes  amb
anterioritat  a la data de publicació d’aquest acord acreditarà la capacitació per
impartir les àrees o matèries assignades a l’especialitat de la borsa en la qual es
trobe  inscrit,  sempre  que  s’acomplisquen,  a  més  dels  requisits  generals  i
específics d’accés a aquests cossos regulats pels articles 12 i 13 del Reial Decret
276/2007, de  23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i
adquisició de noves especialitats als cossos docents als quals es refereix la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i els establerts pel Decret 62/2002, de
25  d’abril,  del  Consell  i  l’Ordre  17/2013,  de  15  d’abril,  de  la  Conselleria
d’Educació,  Cultura  i  Esport,  respecte  al  coneixement  de  les  llengües  de  la
Comunitat Valenciana, algun dels següents requisits: 

a)  Estar  en  possessió  de  la  titulació  acadèmica  específica  requerida  per  la
normativa vigent per impartir l’especialitat corresponent. 

b) Haver obtingut una qualificació igual o superior a cinc punts sobre deu en la
primera  prova  de  l’especialitat  de  la  fase  d’oposició  dels  processos  selectius
convocats a la Comunitat Valenciana. 

c)  Haver  desenvolupat  llocs  del  cos  i  l’especialitat  corresponents  en  centres
públics  docents  de  la  Comunitat  Valenciana  durant  12  mesos,  en  períodes
continus o discontinus. 

2. Una vegada entre en vigor el present Acord, les persones integrants de les
borses d’interins que hagueren sigut exclosos de les mateixes, per no posseir el
requisit de titulació per impartir una especialitat, en les crides realitzades a partir
de l’1 de setembre de 2015, seran reintegrats a les mateixes, prèvia sol·licitud de



les persones interessades, en el termini establert per la Conselleria d’Educació,
Investigació,  Cultura  i  Esport  i  d’acord  amb  el  procediment  que  aquesta
determine, sempre que es complisquen la resta de requisits exigits per formar part
de les borses d’interins.

Subscrit a València, el 30 de maig de 2019.

Per l’Administració Educativa: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport:

Miguel Soler Gracia
Secretari autonòmic d’Educació i Investigació 

Per STEPV-IV:   Per ANPE-CV: 

Firma:                                                             Firma:

Per FE-CCOO-PV:                      Per   CSI-F:

Firma:                                                             Firma:

Per FeSP-UGT- PV:   

Firma:                                                     


