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DECRET 
       /2015, de ....., de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula 
la Inspecció d’Ensenyament. 
 
L’article 131.2.d) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix que en matèria 
d’ensenyament no universitari correspon a la Generalitat la competència exclusiva de la 
inspecció del sistema educatiu. 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el seu article 177, estableix que el 
Departament d’Ensenyament exerceix la inspecció del sistema educatiu i que correspon al 
Govern regular l’estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans de la Inspecció 
d’Educació i les atribucions que corresponen a les persones que l’exerceixen. 
 
El Decret 266/2000, de 31 de juliol regula la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya i 
estableix la seva organització i funcionament. 
 
No obstant això, el Capítol VII del Títol X de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
referent a la inspecció del sistema educatiu, la denomina com a inspecció d’educació; en 
conseqüència, procedeix modificar la denominació d’Inspecció d’Ensenyament que consta 
en el títol i el contingut del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel d’Inspecció d’Educació, 
segons el vigent marc normatiu. 
 
Així mateix, d’acord amb el que preveu la disposició addicional quinzena de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, la provisió temporal de llocs d’inspector en comissió 
de serveis s’ha de fer per mitjà de convocatòries de concurs de mèrits específics entre 
funcionaris dels cossos docents. S’hi han de valorar la capacitat professional i els mèrits 
específics com a docents. Entre aquests mèrits s’ha de considerar la pertinença al Cos de 
Catedràtics i, d’una manera preferent, l’exercici de càrrecs directius amb avaluació 
positiva i haver ocupat llocs de responsabilitat tècnica en l’Administració educativa de 
Catalunya. Per tant, és necessari desenvolupar el marc normatiu legalment establert. 
 
Atès el reduït nombre de funcionaris del cos d’Inspectors d’Educació i del cos d’Inspectors 
al Servei de l’Administració Educativa disponibles actualment i per tal de garantir el 
funcionament i organització de la Inspecció d’Educació, és necessari preveure de forma 
transitòria la possibilitat que, a partir de l’aplicació dels mateixos procediments vigents, 
puguin també ser nomenats per ocupar càrrecs de comandament de la Inspecció 
d’Educació, funcionaris docents, que sense pertànyer als cossos d’inspecció esmentats, 
estiguin exercint la funció inspectora i disposin d’experiència en l’exercici d’aquesta funció. 
En qualsevol cas, els funcionaris dels cossos de la Inspecció tenen prioritat en el 
nomenament dels diferents càrrecs.  
 
Aquest decret es dicta d’acord amb les previsions de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, sobre la Inspecció d’Educació, i s’ha tramitat d’acord amb l’article 59 i 
següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, amb el dictamen del Consell Escolar de 
Catalunya, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del 
personal al servei de les administracions públiques. 
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En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb/vist el dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern. 
 
Decreto: 
 
Article 1 
1.1 Es modifica el títol del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció 
d’Ensenyament, que passa a ser Decret 266/2000, de 31 de juliol, de la Inspecció 
d’Educació. 
1.2 Totes les referències fetes a la Inspecció d’Ensenyament al Decret 266/2000 i a la 
normativa de desenvolupament s’han d’entendre referides a la Inspecció d’Educació. 
 
Article 2 
S’afegeix un nou Capítol 5 al Decret 266/2000, de 31 de juliol, amb el redactat següent: 
 
“Capítol 5 
Provisió provisional de llocs de la Inspecció 
 
Article 19 
Provisió provisional 
19.1 En ocasió de vacant, per manca de funcionaris dels cossos d’inspecció, es poden 
incorporar a l’exercici de la funció inspectora funcionaris d’altres cossos docents en 
comissió de serveis. Aquests funcionaris han de reunir els requisits establerts per a 
l’accés al cos d’Inspectors d’Educació.  
19.2 La provisió temporal de llocs d’inspector en comissió de serveis es fa mitjançant 
concurs de mèrits específics. 
 
Article 20 
Concurs de mèrits 
20.1 El concurs de mèrits específics per ocupar temporalment, en comissió de serveis, 
llocs vacants d’inspector en les diferents Inspeccions territorials es convoca per la persona 
titular del Departament d’Ensenyament, que també aprova les bases de la convocatòria. 
En el moment de presentar la sol·licitud de participació en el concurs de mèrits, els 
aspirants han de presentar un projecte escrit relacionat amb les tasques de la inspecció. 
20.2 La selecció dels aspirants que participen en el concurs és realitza per una comissió 
nomenada per la persona titular del Departament d’Ensenyament i presidida per la 
persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació o persona en qui 
delegui. 
 
Article 21 
Fases 
21.1 El procediment de selecció consta de tres fases que tenen com a finalitat determinar 
la competència professional i la idoneïtat dels aspirants per ocupar els llocs de treball 
convocats, des de la dimensió dels coneixements necessaris per exercir-lo, tot 
considerant aspectes normatius, tècnics i metodològics que han de permetre aplicar i 
avaluar aspectes d'organització i gestió dels àmbits d'intervenció de la inspecció, tot 
responent a les funcions i atribucions pròpies de la Inspecció d'Educació. 
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21.2 La primera fase consisteix en una prova escrita, on l’aspirant ha de respondre una 
sèrie de preguntes proposades per la comissió, relacionades amb el coneixement del 
sistema educatiu i les funcions pròpies de la Inspecció d’Educació.  
Aquesta fase té caràcter eliminatori, es valora de 0 a 10 punts i es considera superada 
amb una puntuació igual o superior a 6,00 punts. 
21.3 La segona fase consisteix en la resolució per escrit d’un cas pràctic sobre les 
tasques pròpies del lloc de treball  i una entrevista personal davant la comissió en què 
l’aspirant ha de defensar el projecte presentat. En aquesta fase es valoren  les capacitats i 
adequació professional de l’aspirant per a exercir les tasques i funcions pròpies de la 
inspecció. 
Aquesta fase té caràcter eliminatori, es valora de 0 a 10 punts i es considera superada 
amb una puntuació igual o superior a 5,00 punts. 
21.4 En la tercera fase es valora la capacitat professional i els mèrits específics com a 
docents dels aspirants d’acord amb el barem de mèrits de la convocatòria, que 
necessàriament ha de considerar la pertinença al Cos de Catedràtics i, d’una manera 
preferent, l’exercici de càrrecs directius amb avaluació positiva i haver ocupat llocs de 
responsabilitat tècnica en l’Administració educativa de Catalunya. 
 
Article 22 
Aspirants seleccionats 
22.1 La comissió de selecció fa pública la llista d’aspirants seleccionats amb les persones 
que superin el concurs, ordenades per ordre de puntuació, de major a menor. 
22.2 A aquestes persones se’ls han d’oferir els llocs vacants a les diferents Inspeccions 
territorials seguint l’ordre de puntuació i tenint en compte els perfils professionals de cada 
vacant i els que hagin fet constar els aspirants en la seva sol·licitud. 
22.3 Un cop feta l’elecció dels llocs vacants per part dels aspirants seleccionats, la 
persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació efectua les propostes 
d’incorporació a la funció inspectora davant l’òrgan competent del Departament 
d’Ensenyament, per tal que siguin adscrits en comissió de serveis a la Inspecció Territorial 
corresponent. 
22.4 Posteriorment, als efectes de l’exercici de la funció inspectora en el vessant 
especialitzat, se’ls atribueix l’especialitat per la qual han estat proposats i són adscrits pel 
subdirector general de la Inspecció d’Educació a l’àrea específica corresponent. 
22.5 La llista d’aspirants seleccionats a qui no s’hagi assignat un lloc en comissió de 
serveis, ha de mantenir la seva vigència mentre no es produeixi una convocatòria d’accés 
al cos d’inspectors d’educació. 
 
Article 23 
Comissions de serveis 
23.1 La renovació de l’assignació de lloc de treball en comissió de serveis, es fa a 
proposta del subdirector general de la Inspecció d’Educació, a partir de l’informe favorable 
de l’inspector en cap territorial corresponent. 
24.1 Els llocs de treball vacants ocupats en comissió de serveis s’han de proveir pel 
sistema ordinari de concurs general de mèrits i s’han d’incloure en l’oferta pública prèvia a 
la convocatòria de proves selectives per a l’accés al cos d’Inspectors d’Educació. 
L’ocupació del lloc de treball per un funcionari del cos d’Inspectors d’Educació posa fi a la 
comissió de serveis.”. 
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Article3 
S’afegeix una nova disposició transitòria tercera al Decret 266/2000, de 31 de juliol, amb 
el redactat següent: 
 
“–3 Mentre el 75 per cent dels llocs de la inspecció d’Educació no estigui ocupat per 
funcionaris del cos d’Inspectors d’Educació o del cos d’Inspectors al Servei de 
l’Administració Educativa, en els procediments de convocatòria per ocupar els diferents 
càrrecs de comandament previstos en els articles 6.7, 6.8, 7.2, 7.4, 7.5 i 8.5, es poden 
també presentar funcionaris d’altres cossos docents que exerceixen efectivament la funció 
inspectora, en els mateixos termes indicats als articles esmentats anteriorment. 
En qualsevol cas, tenen prioritat en el nomenament dels diferents càrrecs de 
comandament, aquells funcionaris que pertanyin a algun dels cossos d’inspecció.”. 
 
Disposició derogatòria 
1. Es deroga l’article 3.2 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la 
Inspecció d’Educació. 
2. Es deroga l’article 24 de l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega 
l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya. 
 
Disposició final 
Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Barcelona, xx de xxxx de 2015 
 
 
 
Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Irene Rigau i Oliver 
Consellera d'Ensenyament 
 
 


