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La racionalització de l’estructura de cossos i escales 
de l’Administració pública constitueix un mitjà necessari 
per al compliment de l’objectiu d’apropar l’Administració 
als ciutadans. La unificació de cossos i escales, a més de 
possibilitar el millor desenvolupament de les possibilitats 
de treball dels funcionaris, ha de millorar l’eficàcia de 
l’Administració al servei de l’interès general de la societat. 
Per això, sense perjudici del que estableix l’article 27 en 
aquest aspecte, les disposicions addicionals d’aquesta 
Llei introdueixen canvis importants, tant pel que fa a l’Ad-
ministració de l’Estat com a l’Administració institucional i 
a la de la Seguretat Social. Igualment es produeix una 
profunda modificació en l’estructura dels cossos docents 
no universitaris, amb la creació dels cossos de professors 
d’ensenyament secundari i de mestres. 

Finalment, i en conseqüència amb aquest esforç legal 
per adaptar la nostra funció pública a les normes vigents 
als països del nostre entorn, es disposa la jubilació for-
çosa de tots els funcionaris públics als seixanta-cinc anys 
d’edat, i s’estableix un calendari progressiu per a la seva 
aplicació definitiva. 

Article u. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures d’aquesta Llei són aplicables: 
a) Al personal de l’Administració civil de l’Estat i els 

seus organismes autònoms. 
b) Al personal civil al servei de l’Administració mili-

tar i els seus organismes autònoms. 
c) Al personal funcionari de l’Administració de la 

Seguretat Social. 

2. En aplicació d’aquesta Llei, es poden dictar nor-
mes específiques per adequar-la a les peculiaritats del 
personal docent i investigador, sanitari, dels serveis pos-
tals i de telecomunicació i del personal destinat a l’es-
tranger. 

3. Es consideren bases del règim estatutari dels fun-
cionaris públics, dictades a l’empara de l’article 149.1.18 
de la Constitució, i, per tant, aplicables al personal de 
totes les administracions públiques, els preceptes 
següents: 

Articles: 3r, 2, e) i f); 6è; 7è; 8è; 11; 12; 13, 2, 3 i 4; 14, 4 
i 5; 16; 17; 18; 19, 1 i 3, 20, 21, 1, a), b), c), d), e) i f) i 2; 22, 
1; 23; 24; 25; 26; 29; 31; 32; 33; disposicions addicionals 
tercera, 2 i 3; quarta, dotzena i quinzena; disposicions 
transitòries segona, vuitena i novena. 

4. Sempre que en aquesta Llei es fa referència al per-
sonal al servei de l’Administració de l’Estat s’ha d’enten-
dre feta al personal especificat a l’apartat 1 d’aquest arti-
cle. 

5. Aquesta Llei té caràcter supletori per a tot el per-
sonal al servei de l’Estat i de les administracions públi-
ques no inclòs en el seu àmbit d’aplicació. 

Article dos. Dependència orgànica.

Tot el personal al servei de l’Administració de l’Estat a 
què es refereix l’article anterior, els seus cossos, escales, 
categories i classes, té dependència orgànica del Ministeri 
de la Presidència, sense perjudici de la que tingui funcio-
nalment amb cada departament. 

CAPÍTOL I 

Òrgans superiors de la funció publica.

Article tres. El Govern. 

1. El Govern dirigeix la política de personal i exerceix 
la funció executiva i la potestat reglamentària en matèria 
de funció pública de l’Administració de l’Estat. 

17387 LLEI 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública. («BOE» 185, de 
3-8-1984; «BOE» 229, de 24-9-1984, i «BOE» 
244, de 11-10-1984.)

JUAN CARLOS I, 

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.
El programa governamental té com un dels objectius 

d’actuació prioritària la reforma de l’Administració pública. 
Dins d’aquesta, la reforma de la legislació de la funció 
pública constitueix un dels aspectes bàsics. 

El Govern creu que l’horitzó de qualsevol canvi en la 
legislació funcionarial ha d’estar establert per les bases 
del règim estatutari dels funcionaris públics que, en des-
plegament de l’article 149.1.18 de la Constitució, és neces-
sari dictar. Aquestes bases, referides al conjunt dels funci-
onaris de totes les administracions públiques, han de 
constituir el nou marc de la funció pública derivat de la 
nostra Constitució. El Govern es proposa sense tardança 
abordar-ne l’elaboració i l’enviament a les cambres. 

No obstant això, la constitució de l’Estat de les autono-
mies, d’una banda, i la mateixa obsolescència de moltes de 
les normes per les quals es regeix la nostra funció pública, 
dictades fa gairebé vint anys, obliguen a abordar, encara 
que sigui parcialment, la reforma del règim funcionarial i, 
en conseqüència, donar caràcter de bases a alguns dels 
preceptes que conté aquesta Llei. Aquests preceptes tenen 
necessàriament caràcter provisional fins que no es desple-
gui íntegrament el mandat constitucional. 

L’objectiu d’aquesta Llei és, doncs, suprimir els obsta-
cles que una legislació vella, anterior a la Constitució, 
oposa al desenvolupament de l’Estat autonòmic. 

Així, s’aborda en aquesta Llei una reforma en profun-
ditat de les competències en matèria de personal, i s’hi 
estableix clarament que el Govern és el que, de manera 
efectiva, ha de decidir la política de personal i molt parti-
cularment, en un aspecte específicament innovador, com 
és el de la negociació de les condicions d’ocupació dels 
funcionaris públics. 

Congruent amb aquest propòsit, s’ha d’interpretar la 
dependència orgànica del personal al servei de l’Adminis-
tració de l’Estat d’un sol departament ministerial que s’es-
tableix, en aquesta Llei, per primera vegada en la història 
de l’Administració pública espanyola. 

Igualment, l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei fa espe-
cial referència als anomenats funcionaris civils al servei 
de l’Administració militar, que queden integrats en els res-
pectius cossos de l’Administració civil de l’Estat. 

La regulació del Consell Superior de la Funció Pública, 
com a òrgan de participació i trobada entre totes les admi-
nistracions públiques i la representació autèntica del perso-
nal, configura un altre aspecte significatiu d’aquesta Llei; 
també s’aborda, amb la regulació de la Comissió de Coordi-
nació de la Funció Pública, el problema complex, però solu-
cionable, de la coordinació de les polítiques de personal de 
l’Administració Central i de les comunitats autònomes. 

D’altra banda, s’afronta d’una manera realista el pro-
blema de la carrera administrativa i s’autoritza el Govern 
per reformar profundament la nostra funció pública, els 
seus cossos i escales, de manera que se’n permet la 
supressió, unificació o modificació i s’ordena la realitza-
ció dels estudis necessaris per a la classificació dels llocs 
de treball, base sobre la qual s’ha d’articular l’autèntica 
carrera administrativa. 

Per això, la Llei modifica el sistema de retribucions 
actual i estableix amb claredat una primacia important per 
a aquelles que estan lligades a l’exercici del lloc de treball. 
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Article sis. El Consell Superior de la Funció Pública. 

1. El Consell Superior de la Funció Pública és l’òrgan 
superior col·legiat de coordinació i consulta de la política 
de funció pública, així com de participació del personal al 
servei de les administracions públiques. 

2. En particular, correspon al Consell Superior de la 
Funció Pública: 

a) Emetre informe en el termini de dos mesos dels 
avantprojectes de llei referents al personal al servei de les 
administracions públiques quan li siguin consultats pel 
Govern o els consells de govern de les comunitats autò-
nomes. 

b) Informar en el termini de dos mesos sobre les dis-
posicions o decisions rellevants en matèria de personal, 
que li siguin consultades pel Govern, els consells de 
govern de les comunitats autònomes o les corporacions 
locals a través dels seus representants. 

c) A proposta dels seus components, conèixer, deba-
tre i, si s’escau, recomanar a les administracions compe-
tents l’adopció de mesures dirigides a millorar l’organitza-
ció, les condicions de treball, el rendiment i la consideració 
social del personal de les administracions públiques. 

d) Debatre i proposar, a iniciativa dels seus compo-
nents, les mesures necessàries per a la coordinació de les 
polítiques de personal de les diferents administracions 
públiques i, en especial, pel que fa a registres de perso-
nal, sistemes d’accés, relació de llocs de treball, retribuci-
ons, homologació de funcionaris i oferta d’ocupació. 

3. El contingut de les deliberacions i propostes del 
Consell Superior de la Funció Pública, reflectits en les cor-
responents actes, s’ha d’elevar a la consideració del Govern 
i dels òrgans de govern de les altres administracions públi-
ques, sense que en cap cas tinguin caràcter vinculant. 

Article set. Composició del Consell Superior de la Fun-
ció Pública. 

1. Integren el Consell Superior de la Funció Pública: 
a) Per part de l’Administració de l’Estat: 
– El ministre de la Presidència, que és el president del 

Consell. 
– El secretari d’Estat per a l’Administració Pública, que 

n’és el vicepresident. 
– El secretari d’Estat d’Hisenda. 
– Els subsecretaris de tots els ministeris. 
– El secretari general del Consell Superior de la Fun-

ció Pública, que és nomenat per reial decret amb catego-
ria de director general. 

b) Per part de les comunitats autònomes, un repre-
sentant de cadascuna; aquesta representació ha de 
recaure en el membre del consell de govern que tingui al 
seu càrrec la direcció superior del personal. 

c) Per part de les corporacions locals, disset repre-
sentants de les corporacions, designats per les federaci-
ons d’entitats locals existents, proporcionalment a la seva 
representativitat respectiva. 

d) Per part del personal, disset representants desig-
nats per les organitzacions sindicals, proporcionalment a 
la seva representativitat respectiva. 

2. El Consell ha d’elaborar les seves normes d’orga-
nització i funcionament. 

Article vuit. La Comissió de Coordinació de la Funció 
Pública. 

1. La Comissió de Coordinació de la Funció Pública és 
l’òrgan encarregat de coordinar la política de personal de 
l’Administració de l’Estat i de les comunitats autònomes, 
per formar el pla d’oferta d’ocupació pública i proposar les 

2. En particular, correspon al Govern: 
a) Establir les directrius de conformitat amb les quals 

han d’exercir les competències en matèria de personal els 
diferents òrgans de l’Administració de l’Estat. 

b) Determinar les instruccions a què s’han d’atenir 
els representants de l’Administració de l’Estat quan sigui 
procedent la negociació amb la representació sindical 
dels funcionaris públics de les seves condicions d’ocupa-
ció, així com donar validesa i eficàcia als acords assolits 
mitjançant la seva aprovació expressa i formal, i establir 
les condicions d’ocupació per als casos en què no es pro-
dueixi acord en la negociació. 

c) Establir les instruccions a què s’ha d’atenir la 
representació de l’Administració de l’Estat en la negocia-
ció col·lectiva amb el personal subjecte al dret laboral. 

d) Fixar anualment les normes i les directrius per a 
l’aplicació del règim retributiu dels funcionaris públics i 
personal al servei de l’Administració de l’Estat. 

e) Aprovar, amb la deliberació prèvia del Consell 
Superior de la Funció Pública, els criteris per coordinar la 
programació de les necessitats de personal a mitjà i llarg 
termini de les administracions públiques. 

f) Aprovar, amb la deliberació prèvia del Consell 
Superior de la Funció Pública, els criteris de coordinació 
dels plans d’oferta d’ocupació de les administracions 
públiques. 

g) Aprovar l’oferta d’ocupació de l’Administració de 
l’Estat. 

h) Aprovar l’estructura en graus del personal de l’Ad-
ministració de l’Estat, els intervals de nivells de llocs de 
treball assignats a cada cos o escala i els criteris generals 
de promoció professional dels funcionaris públics. 

i) L’exercici de les altres competències que legalment 
li estiguin atribuïdes. 

Article quart. El ministre de la Presidència. 

1. Sense perjudici de les altres funcions que li atribu-
eixen les lleis, és competència del ministre de la Presidèn-
cia el desenvolupament general, la coordinació i el control 
de l’execució de la política del Govern en matèria de per-
sonal al servei de l’Administració de l’Estat. 

2. Correspon en particular al ministre de la Presidèn-
cia: 

a) Proposar al Govern el projecte de llei de bases del 
règim estatutari dels funcionaris públics i els altres pro-
jectes de normes d’aplicació general a la funció pública. 
Quan es tracti de projectes normatius referents a funcio-
naris subjectes a un règim singular o especial, la proposta 
ha de ser a iniciativa del ministeri competent. 

b) Impulsar, coordinar i, si s’escau, establir i execu-
tar els plans, les mesures i les activitats tendents a millo-
rar el rendiment en el servei, la formació i la promoció del 
personal al servei de l’Administració de l’Estat. 

c) Tenir cura del compliment pels òrgans de l’Admi-
nistració de l’Estat de les normes d’aplicació general en 
matèria de personal i vetllar per l’observança en les altres 
administracions públiques de les lleis o disposicions esta-
tals que els siguin directament aplicables. 

d) Exercir les altres competències que en matèria de 
personal li atribueix la legislació vigent. 

Article cinc. El ministre d’Economia i Hisenda. 

Correspon al ministre d’Economia i Hisenda proposar 
al Govern, en el marc de la política general econòmica i 
pressupostària, les directrius a què s’han d’ajustar les 
despeses de personal de l’Administració de l’Estat, així 
com autoritzar qualsevol mesura relativa al personal que 
pugui suposar modificacions en la despesa. 
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Pública, han d’agrupar els seus funcionaris propis en els 
cossos, escales, classes i categories que sigui procedent, 
respectant en tot cas els grups establerts a l’article 25 
d’aquesta Llei. 

Article dotze. Regulació de la situació dels funcionaris 
transferits. 

1. Els funcionaris transferits a les comunitats autòno-
mes s’integren plenament en l’organització de la funció 
pública de les comunitats. 

Les comunitats autònomes, en procedir a aquesta 
integració dels funcionaris transferits com a funcionaris 
propis, han de respectar el grup del cos o escala de proce-
dència, així com els drets econòmics inherents al grau 
personal que tinguin reconegut. 

Es garanteix la igualtat entre tots els funcionaris pro-
pis de les comunitats autònomes, amb independència de 
la seva Administració de procedència. 

2. Els funcionaris transferits són funcionaris en situ-
ació administrativa de servei actiu en la funció pública de 
la comunitat autònoma en la qual s’integren. 

En els seus cossos o escales d’origen romanen en 
una situació administrativa especial de serveis en comu-
nitats autònomes, que els permet mantenir respecte 
d’aquests tots els drets com si estiguessin en servei actiu, 
d’acord amb el que estableixin els respectius estatuts 
d’autonomia. 

CAPÍTOL III 

Registres de personal, programació i oferta d’ocupació 
pública

Article tretze. Els registres administratius de personal. 

1. A la Direcció General de la Funció Pública hi ha el 
Registre Central, on s’inscriu tot el personal al servei de 
l’Administració de l’Estat, i en el qual s’anoten preceptiva-
ment tots els actes que afecten la seva vida administra-
tiva.

El Govern, a proposta del ministre de la Presidència, 
ha d’aprovar les normes reguladores del Registre Central 
i el programa per a la seva implantació progressiva. 

2. Les comunitats autònomes i les entitats locals han 
de constituir registres de personal. Quan les entitats locals 
no tinguin suficient capacitat financera o tècnica, les comu-
nitats autònomes, per si mateixes, o per delegació en les 
diputacions provincials, els cabildos o els consells insulars, 
han de cooperar en la constitució d’aquests registres.

3. Tots els registres de personal de totes les adminis-
tracions públiques han d’estar coordinats. El Govern, a 
proposta del Ministeri de la Presidència, i amb la delibera-
ció prèvia del Consell Superior de la Funció Pública, ha de 
regular els continguts mínims homogeneïtzats dels regis-
tres de personal i els requisits i procediments per a la seva 
utilització recíproca. 

4. En cap cas no es poden incloure en nòmina noves 
remuneracions sense que prèviament s’hagi comunicat al 
registre de personal corresponent la resolució o l’acte pel 
qual han estat reconegudes. 

5. En la documentació individual del personal de les 
diferents administracions públiques no ha de constar cap 
dada relativa a la seva raça, religió o opinió. 

El personal té accés lliure al seu expedient individual. 

Article catorze. Dotacions pressupostàries de personal. 

1. Les dotacions pressupostàries de personal s’han 
de distribuir entre els programes de despesa dels dife-
rents centres gestors, de manera que es garanteixi l’equi-
libri necessari entre els mitjans materials i humans assig-
nats a cadascun d’aquests. 

mesures que siguin necessàries per executar el que esta-
bleixen les bases del règim estatutari dels funcionaris. 

2. Integren la Comissió: 
a) Per part de l’Administració de l’Estat: 
– El secretari d’Estat per a l’Administració Pública, que 

presideix la Comissió. 
– El secretari d’Estat d’Hisenda, que n’és el vicepresi-

dent. 
– El director general de la Funció Pública. 
– El director general de Despeses de Personal. 
– El president de l’Institut Nacional d’Administració 

Pública. 
– L’interventor general de l’Administració de l’Estat. 
– L’inspector general de Serveis de l’Administració 

Pública. 
– El director general de Pressupostos. 
– Vuit representants de l’Administració de l’Estat, 

designats pel Govern a proposta del Ministeri de la Presi-
dència. 

– El secretari general. 

b) Per part de les comunitats autònomes, els titulars 
dels òrgans directius encarregats de l’Administració de 
personal. 

3. Es poden constituir grups de treball de la Comis-
sió presidits pel secretari general del Consell, per a l’ela-
boració de les propostes que hagin de ser elevades a la 
consideració de la Comissió. 

4. Sota la dependència immediata del secretari gene-
ral hi ha un gabinet tècnic, al qual es poden adscriure fun-
cionaris que pertanyin a l’Administració de l’Estat i de les 
comunitats autònomes. 

5. La Comissió elabora les seves normes d’organit-
zació i funcionament. 

Article nou. La Comissió Superior de Personal. 

La Comissió Superior de Personal es configura com 
un òrgan col·legiat de coordinació, documentació i asses-
sorament per a l’elaboració de la política de personal al 
servei de l’Administració de l’Estat. Exerceix les compe-
tències i funcions que li atribueix la legislació vigent. El 
Govern, per reial decret, ha de regular-ne la composició i 
les funcions. 

Article deu. Els delegats del Govern i els governadors 
civils. 

Correspon als delegats del Govern en relació amb el 
personal que hagi estat destinat als serveis perifèrics 
d’àmbit regional, i als governadors civils en relació amb 
el personal destinat als serveis perifèrics provincials, 
l’exercici de les competències que la legislació vigent atri-
bueix als subsecretaris i als directors generals en relació 
amb el personal dels  serveis perifèrics de l’Administració 
de l’Estat, els seus organismes autònoms i de la Seguretat 
Social, sense perjudici de la superior direcció que corres-
pon als departaments ministerials. 

CAPÍTOL II 

Ordenació de la funció pública de les comunitats autòno-
mes i regulació de la situació dels funcionaris transferits 

Article onze. Ordenació de la funció pública de les comu-
nitats autònomes. 

Les comunitats autònomes han d’ordenar, mitjançant 
una llei de les seves respectives assemblees legislatives, 
la seva funció pública pròpia. A aquests efectes, i amb la 
deliberació prèvia del Consell Superior de la Funció 



Suplement núm. 6 Any 1984 52

Aprovada la llei de pressupostos generals de l’Estat, el 
ministre de la Presidència ha de proposar al Govern per a 
la seva aprovació l’oferta anual d’ocupació de personal al 
servei de l’Administració de l’Estat. 

L’oferta d’ocupació ha de contenir necessàriament 
totes les places dotades pressupostàriament i que esti-
guin vacants. També ha d’indicar les que han de ser objecte 
de provisió en el corresponent exercici pressupostari i les 
previsions temporals per a la provisió de les restants. 

La publicació de l’oferta obliga els òrgans competents 
a procedir, dins el primer trimestre de cada any natural, a 
la convocatòria de les proves selectives d’accés per a les 
places vacants compromeses a l’oferta i fins a un 10 per 
100 addicional. Aquestes convocatòries han d’indicar el 
calendari precís de realització de les proves, les quals, en 
tot cas, han de finalitzar abans de l’1 d’octubre de cada 
any, sense perjudici dels cursos selectius de formació que 
s’estableixin. 

Els tribunals o les comissions de selecció no poden 
aprovar ni declarar que han superat les proves respecti-
ves un nombre superior d’aspirants al de places convoca-
des. Qualsevol proposta d’aprovats que contravingui al 
que s’ha establert anteriorment és nul·la de ple dret. 

Les altres administracions públiques han d’elaborar i 
proposar públicament les seves ofertes d’ocupació ajus-
tant-se als criteris anteriorment exposats. 

CAPÍTOL IV 

Normes per objectivar la selecció del personal, la provisió 
de llocs de treball i la promoció professional 

dels funcionaris 

Article dinou. Selecció del personal. 

1. Les administracions públiques seleccionen el seu 
personal, ja sigui funcionari o laboral, d’acord amb l’oferta 
d’ocupació pública, mitjançant convocatòria pública i a 
través del sistema de concurs, oposició o concurs oposi-
ció lliure en què es garanteixin en tot cas els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de 
publicitat. 

Els procediments de selecció han de procurar especi-
alment la connexió entre el tipus de proves a superar i 
l’adequació als llocs de treball que s’hagin d’exercir inclo-
ent-hi a aquest efecte les proves pràctiques que siguin 
necessàries. 

En les convocatòries per a l’accés a la funció pública, 
les administracions públiques, en el respectiu àmbit de 
les seves competències, han de preveure la selecció de 
funcionaris degudament capacitats per cobrir els llocs de 
treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llen-
gües oficials. 

2. El Govern ha de regular la composició i el funcio-
nament dels òrgans de selecció garantint l’especialització 
dels integrants dels òrgans selectius i l’agilitat del procés 
selectiu sense perjudici de la seva objectivitat. En cap cas, 
i llevat de les peculiaritats del personal docent i investiga-
dor, els òrgans de selecció no poden estar formats majo-
ritàriament per funcionaris que pertanyin al mateix cos 
que s’ha de seleccionar. 

3. Correspon a l’Institut Nacional d’Administració 
Pública la coordinació, el control i, si s’escau, la realització 
dels cursos de selecció, formació i perfeccionament dels 
funcionaris de l’Administració de l’Estat, així com les fun-
cions de col·laboració i cooperació amb els centres que 
tinguin atribuïdes aquestes competències a les altres 
administracions públiques. 

Article vint. Provisió de llocs de treball. 

1. Els llocs de treball adscrits a funcionaris es prove-
eixen d’acord amb els procediments següents: 

A aquests afectes, han de rebre l’informe previ de 
comissions d’anàlisi dels programes alternatius de des-
pesa, constituïdes per representants del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, del Ministeri de la Presidència i dels 
altres departaments ministerials. 

2. Els programes de despesa dels pressupostos 
generals de l’Estat han d’incloure el cost de tots els llocs 
de treball assignats a cadascun d’aquests i per cadascun 
dels centres gestors. 

3. Les plantilles dels diferents cossos i escales de 
l’Administració de l’Estat, així com les del personal labo-
ral, són les que resultin dels crèdits establerts a la llei de 
pressupostos. 

4. Les comunitats autònomes han de determinar a 
les seves respectives lleis de pressupostos les plantilles 
de tot el seu personal. 

5. Les plantilles i els llocs de treball de tot el personal 
de l’Administració local s’han de fixar anualment a través 
del seu pressupost. 

Article quinze. Relacions de llocs de treball de l’Adminis-
tració de l’Estat. 

1. Les relacions de llocs de treball de l’Administració 
de l’Estat han d’incloure per a cadascun d’aquests, en tot 
cas, la denominació i les característiques essencials dels 
llocs, les retribucions complementàries que tinguin assig-
nades i els requisits exigits per al seu exercici. Aquests 
requisits han de ser determinats pel Ministeri de la Presi-
dència, a proposta dels ministeris corresponents, i han 
d’especificar els llocs que, per la naturalesa del seu con-
tingut, es reserven a funcionaris públics. 

2. Els llocs de treball són d’adscripció indistinta per a 
tots els funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei. Únicament es poden adscriure amb caràc-
ter exclusiu llocs de treball a funcionaris d’un determinat 
cos o escala quan aquesta adscripció derivi necessària-
ment de la naturalesa i de la funció que s’hi ha d’exercir i 
en aquest sentit ho determini el Govern a proposta del 
ministre de la Presidència. 

3. Les relacions de llocs de treball són públiques. 

Article setze. Relacions de llocs de treball de les comuni-
tats autònomes i de l’Administració local. 

Les comunitats autònomes i l’Administració local 
també han de formar la relació dels llocs de treball exis-
tents en la seva organització, que han d’incloure en tot cas 
la denominació i les característiques essencials dels llocs, 
les retribucions complementàries que els corresponguin i 
els requisits exigits per al seu exercici. Aquestes relacions 
de llocs són públiques. 

Article disset. Mobilitat de funcionaris de les diferents 
administracions públiques. 

1. Amb la finalitat d’aconseguir una millor utilització 
dels recursos humans, els llocs de treball de l’Administra-
ció de l’Estat i de les comunitats autònomes els poden 
cobrir funcionaris que pertanyin a qualsevol d’aquestes 
administracions públiques, d’acord amb el que establei-
xin les relacions de llocs de treball. 

2. Així mateix, els funcionaris de l’Administració local 
poden ocupar llocs de treball en altres corporacions locals 
diferents de les de procedència i a l’Administració de la 
seva comunitat autònoma. 

Article divuit. L’oferta d’ocupació pública. 

Les places dotades que no poden ser cobertes amb els 
efectius de personal existents constitueixen l’oferta d’ocu-
pació de l’Administració de l’Estat. 
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b) Cap funcionari pot ser designat per ocupar un lloc 
de treball superior en més de dos nivells al del seu grau 
personal. 

c) Mentre no sigui designat per cobrir una vacant en 
les condicions de l’apartat anterior a la mateixa localitat, 
el funcionari queda a disposició del subsecretari, director 
de l’organisme autònom, delegat del Govern o governa-
dor civil o òrgans anàlegs de les altres administracions, 
que li ha d’atribuir l’exercici provisional de llocs d’un 
nivell inferior, sempre que correspongui al seu cos o 
escala. Mentre romangui en aquesta situació, el funcio-
nari té dret al complement de destinació corresponent a 
un lloc inferior en dos nivells al seu grau personal. 

d) El Govern o els òrgans de govern de les comuni-
tats autònomes, amb l’informe previ del Consell Superior 
de la Funció Pública, han d’establir els criteris per al còm-
put, als efectes de consolidació del grau personal, del 
temps en què els funcionaris romanguin en cadascun dels 
supòsits de la situació de serveis especials. 

Article vint-i-dos. Foment de la promoció interna. 

1. Les administracions públiques han de facilitar la 
promoció interna consistent en l’ascens des de cossos o 
escales de grup inferior a altres corresponents de grup 
superior. Els funcionaris, per fer-ho, han de tenir la titula-
ció exigida i reunir els requisits i superar les proves que 
per a cada cas estableixin el Ministeri de la Presidència o 
l’òrgan competent de les altres administracions públi-
ques. En les respectives convocatòries, es poden reservar 
per a aquest tipus de promoció fins a un 50 per 100 de les 
vacants convocades. 

2. A proposta del ministre de la Presidència, el 
Govern ha d’establir els criteris, requisits i condicions 
d’acord amb els quals els funcionaris de l’Administració 
de l’Estat es poden integrar en altres cossos i escales del 
seu mateix grup. 

3. A proposta del ministre de la Presidència, el 
Govern ha d’establir els requisits i les condicions per a 
l’accés dels funcionaris espanyols dels organismes inter-
nacionals als cossos i escales corresponents de l’Adminis-
tració de l’Estat. 

CAPÍTOL V 

Bases del règim de retribucions 

Article vint-i-tres. Conceptes retributius. 

1. Les retribucions dels funcionaris són bàsiques i 
complementàries. 

2. Són retribucions bàsiques: 
a) El sou que correspon a l’índex de proporcionalitat 

assignat a cadascun dels grups en què s’organitzen els 
cossos i escales, classes o categories. 

b) Els triennis, consistents en una quantitat igual per 
a cada grup per cada tres anys de servei en el cos o escala, 
classe o categoria. 

c) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any 
per un import mínim cadascuna d’aquestes d’una mensu-
alitat del sou i triennis, es meriten els mesos de juny i 
desembre. 

3. Són retribucions complementàries: 
a) El complement de destinació corresponent al 

nivell del lloc que ocupi. 
b) El complement específic destinat a retribuir les 

condicions particulars d’alguns llocs de treball atenent la 
seva especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, 
incompatibilitat, perillositat o penositat. En cap cas no es 
pot assignar més d’un complement específic a cada lloc 
de treball. 

a) Concurs: constitueix el sistema normal de provi-
sió, i s’hi han de tenir en compte únicament els mèrits 
exigits a la convocatòria corresponent. 

Es consideren mèrits preferents, de conformitat amb 
el que es determini per reglament, la valoració del treball 
exercit en els anteriors llocs ocupats, els cursos de pro-
moció i perfeccionament superats a les escoles d’Admi-
nistració pública, les titulacions acadèmiques, si s’escau, 
i l’antiguitat. 

b) Lliure designació amb convocatòria pública: es 
cobreixen per aquest sistema els llocs que es determinin 
en la relació de llocs de treball. Per a la seva provisió, l’au-
toritat competent per efectuar els nomenaments els ha 
d’anunciar als butlletins i diaris oficials. La convocatòria 
ha d’indicar la denominació, el nivell i la localització del 
lloc, així con els requisits mínims exigits als funcionaris 
que aspirin a ocupar-los, i ha de concedir un termini no 
inferior a quinze dies per a la presentació de sol·licituds. 

Les sol·licituds s’han d’elevar a l’autoritat competent, 
que, amb l’informe previ del cap de la dependència, ha de 
procedir al nomenament en el termini màxim d’un mes i 
l’ha de comunicar al corresponent registre de personal. 

2. El Govern i, en l’àmbit de les seves competències, 
els consells de govern de les comunitats autònomes i el 
ple de les corporacions locals han de determinar el nom-
bre de llocs amb les seves característiques i retribucions, 
reservats a personal eventual, sempre dins dels crèdits 
pressupostaris consignats a aquest efecte. 

El personal eventual només pot exercir funcions 
expressament qualificades de confiança o assessorament 
especial i el seu nomenament i cessament, que són lliu-
res, corresponen exclusivament als ministeris i als secre-
taris d’Estat i, si s’escau, als consellers de govern de les 
comunitats autònomes i als presidents de les corporaci-
ons locals. El personal eventual ha de cessar automàtica-
ment quan cessi l’autoritat a la qual presti la seva funció 
de confiança o assessorament. 

3. En cap cas el fet d’ocupar un lloc de treball reser-
vat a personal eventual no constitueix mèrit per accedir a 
la funció pública o la promoció interna.

Article vint-i-u. Promoció professional. 

1. El grau personal. 
a) Els llocs de treball es classifiquen en 30 nivells. 
b) El Govern i els òrgans de govern de les comuni-

tats autònomes han de determinar els intervals que cor-
responguin a cada cos o escala. 

c) Tots els funcionaris tenen un grau personal que 
correspon a algun dels nivells en què es classifiquen els 
llocs de treball. 

d) El grau personal s’adquireix per l’exercici d’un o 
més llocs del nivell corresponent durant dos anys conti-
nuats o durant tres amb interrupció. Si durant el temps en 
què el funcionari ocupa un lloc es modifica el seu nivell, el 
temps d’exercici es compta amb el nivell més alt en què 
aquest lloc hagi estat classificat. 

e) L’adquisició i els canvis de grau s’han d’inscriure 
en el Registre de personal, amb el reconeixement previ 
pel subsecretari del departament respectiu i òrgans anà-
legs de les altres administracions públiques. 

f) L’adquisició dels graus superiors dels funcionaris 
dels cossos i escales de cada grup també es pot realitzar 
mitjançant la superació de cursos de formació o altres 
requisits objectius, que determini el Govern o, en l’àmbit 
de les seves competències, el consell de les comunitats 
autònomes i el ple de les corporacions locals. 

2. La garantia del nivell del lloc de treball. 
a) Cap funcionari pot ser designat per a un lloc de 

treball inferior en més de dos nivells al corresponent al 
seu grau personal. 
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L’adscripció concreta dels cossos i escales a un depar-
tament o organisme correspon al Govern, amb l’informe 
previ del departament al qual figuren adscrits actualment, 
i a proposta del ministre de la Presidència. Aquesta com-
petència decisòria ha de ser exercida en el seu àmbit pels 
consells de govern de les comunitats autònomes i plens 
de les corporacions locals. 

Article vint-i-set. Racionalització de l’estructura de cos-
sos i escales de l’Administració de l’Estat. 

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre 
de la Presidència, procedeixi a: 

1. Convocar proves unitàries de selecció per a l’in-
grés en els diferents cossos o escales. 

2. Convocar concursos unitaris de trasllat per a fun-
cionaris de diferents cossos o escales. 

3. Unificar els cossos i escales, del mateix grup, quan 
tinguin assignades funcions substancialment coincidents 
en el contingut professional i en el nivell tècnic, i sempre 
que de la unificació en derivin avantatges per a la gestió 
dels serveis. 

4. Declarar a extingir determinats cossos o escales 
quan ho exigeixi el procés general de racionalització. 

El Govern ha d’establir els criteris, requisits i condici-
ons perquè els funcionaris dels cossos o escales declarats 
o extingir s’integrin en altres cossos o escales. 

Els funcionaris dels cossos o escales declarats a extin-
gir han d’ocupar els llocs de treball que s’estableixin per 
reglament. 

Article vint-i-vuit. Racionalització de les plantilles de per-
sonal laboral. 

El Govern també ha de procedir a racionalitzar les 
plantilles de personal laboral, a través dels instruments 
establerts a l’article anterior, o dels que siguin necessaris, 
d’acord amb la seva naturalesa jurídica i, coherentment, 
amb el procés de racionalització dels cossos i escales de 
funcionaris. 

CAPÍTOL VII 

Modificació en les situacions, règim disciplinari
 i de Seguretat Social dels funcionaris 

Article vint-i-nou. Situacions dels funcionaris. 

1. Queden suprimides les situacions administratives 
d’excedència especial i de supernumerari, i es crea la de 
serveis especials. 

2. Serveis especials. 

Els funcionaris públics passen a la situació de serveis 
especials: 

a) Quan siguin autoritzats per dur a terme una mis-
sió per un període determinat superior a sis mesos en 
organismes internacionals, governs o entitats públiques 
estrangeres o en programes de cooperació internacional. 

b) Quan adquireixin la condició de funcionaris al ser-
vei d’organitzacions internacionals o de caràcter supraci-
onal. 

c) Quan siguin nomenats membres del Govern o 
dels òrgans de govern de les comunitats autònomes o 
alts càrrecs d’aquests que no hagin de ser proveïts neces-
sàriament per funcionaris públics. 

d) Quan siguin elegits per les Corts Generals per for-
mar part dels òrgans constitucionals o altres l’elecció dels 
quals correspongui a les cambres. 

e) Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Cons-
titucional o del defensor del poble. 

f) Quan accedeixin a la condició de diputat o senador 
de les Corts Generals. 

c) El complement de productivitat destinat a retribuir 
l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o 
iniciativa amb què el funcionari desenvolupi la seva 
feina. 

La seva quantia global no pot excedir un percentatge 
sobre els costos totals de personal de cada programa i de 
cada òrgan que es determina a la llei de pressupostos. El 
responsable de la gestió de cada programa de despesa, 
dins les corresponents dotacions pressupostàries, ha de 
determinar, d’acord amb la normativa establerta a la llei 
de pressupostos, la quantia individual que correspon, si 
s’escau, a cada funcionari. 

En tot cas, les quantitats que percebi cada funcionari 
per aquest concepte han de ser de coneixement públic 
dels altres funcionaris del departament o organisme inte-
ressat, així com dels representants sindicals. 

d) Les gratificacions per serveis extraordinaris, fora 
de la jornada normal, que en cap cas poden ser fixes en la 
seva quantia i periòdiques en la seva meritació. 

4. Els funcionaris han de percebre les indemnitzaci-
ons corresponents per raó del servei. 

Article vint-i-quatre. Determinació de la quantia dels 
conceptes retributius. 

1. Les quanties de les retribucions bàsiques són 
iguals en totes les administracions públiques per a cadas-
cun dels grups en què es classifiquen els cossos, escales, 
categories o classes de funcionaris. El sou dels funciona-
ris del grup A no pot excedir més de tres vegades el sou 
dels funcionaris del grup E. 

2. La quantia de les retribucions bàsiques, dels com-
plements de destinació assignats a cada lloc de treball i 
dels complements específics i de productivitat, si s’escau, 
ha de reflectir-se per a cada exercici pressupostari a la cor-
responent llei de pressupostos generals de l’Estat i figurar 
en els pressupostos de les altres administracions públi-
ques. 

CAPÍTOL VI 

Racionalització de l’estructura dels cossos i escales i altres 
classificacions del personal al servei

 de les administracions públiques 

Article vint-i-cinc. Grups de classificació. 

Els cossos, escales, classes i categories de funcionaris 
al servei de les administracions públiques s’agrupen, 
d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés, en els 
grups següents: 

Grup A. Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arqui-
tecte o equivalent. 

Grup B. Títol d’enginyer tècnic, diplomat universitari, 
arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau o 
equivalent. 

Grup C. Títol de batxiller, formació professional de 
segon grau o equivalent. 

Grup D. Títol de graduat escolar, formació professio-
nal de primer grau o equivalent. 

Grup E. Certificat d’escolaritat. 

Article vint-i-sis. Ordenació de l’adscripció i funcions 
dels cossos i escales de les administracions públi-
ques. 

Els cossos i escales de funcionaris no poden tenir 
assignades facultats, funcions o atribucions pròpies dels 
òrgans administratius. Únicament les relacions de llocs 
de treball poden determinar els cossos o escales de funci-
onaris que poden ocupar els llocs als quals correspon 
l’exercici d’aquestes funcions. 
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b) Per trasllat de domicili sense canvi de residència, 
un dia. 

c) Per exercir funcions sindicals, de formació sindical 
o de representació del personal, en els termes que es 
determinin per reglament. 

d) Per concórrer a exàmens finals i altres proves defi-
nitives d’aptitud i avaluació en centres oficials, durant els 
dies de realització. 

e) El funcionari amb un fill menor de nou mesos té 
dret a una hora diària d’absència a la feina. Aquest perí-
ode de temps es pot dividir en dues fraccions o es pot 
substituir per una reducció de la jornada de mitja hora. 

f) Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec 
de manera directa un menor de sis anys o un disminuït 
psíquic o físic que no exerceixi cap activitat retribuïda, té 
dret a una disminució de la jornada de treball d’un terç de 
jornada o de mitja jornada, amb la reducció proporcional 
de les seves retribucions. 

2. Es poden concedir permisos pel temps indispen-
sable per al compliment d’un deure inexcusable de caràc-
ter públic o personal. 

Article trenta-u. Règim disciplinari. 

1. Es consideren faltes molt greus: 
a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitu-

ció en l’exercici de la funció pública. 
b) Qualsevol actuació que suposi discriminació per 

raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixe-
ment o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstàn-
cia personal o social. 

c) L’abandonament del servei. 
d) L’adopció d’acords manifestament il·legals que 

causin perjudici greu a l’Administració o als ciutadans. 
e) La publicació o utilització indeguda de secrets ofi-

cials, així declarats per la llei o classificats com a tals. 
f) La falta de rendiment notòria que comporti inhibi-

ció en el compliment de les tasques encomanades. 
g) La violació de la neutralitat o independència polí-

tiques, utilitzant les facultats atribuïdes per influir en pro-
cessos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit. 

h) L’incompliment de les normes sobre incompatibi-
litats. 

i) L’obstaculització en l’exercici de les llibertats públi-
ques i els drets sindicals. 

j) La realització d’actes encaminats a coartar el lliure 
exercici del dret de vaga. 

k) La participació en vagues, als qui la tinguin expres-
sament prohibida per la llei. 

l) L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis 
essencials en cas de vaga. 

m) Els actes limitatius de la lliure expressió de pen-
sament, idees i opinions. 

n) Haver estat sancionat per la comissió de tres fal-
tes greus en el període d’un any. 

2. Les faltes de puntualitat i assistència, si constituei-
xen faltes lleus, se sancionen amb la deducció proporcio-
nal de les retribucions. 

Article trenta-dos. Seguretat Social. 

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, als 
efectes de Seguretat Social, no hi pot haver cap discrimi-
nació per raó de sexe. 

La dona funcionària causa els mateixos drets passius 
que l’home. No obstant això, es reconeixen efectes eco-
nòmics únicament des de l’1 de gener de 1984 als causats 
amb anterioritat. 

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els 
drets a favor dels familiars dels causants s’extingeixen 

g) Quan accedeixin a la condició de membres de les 
assemblees legislatives de les comunitats autònomes, si 
perceben retribucions periòdiques per l’exercici de la fun-
ció. 

Quan no percebin aquestes retribucions, poden optar 
entre romandre en la situació de servei actiu o passar a la 
de serveis especials, sense perjudici de la normativa que 
dictin les comunitats autònomes sobre incompatibilitats 
dels membres de les assemblees legislatives. 

h) Quan ocupin càrrecs electius retribuïts i de dedi-
cació exclusiva a les corporacions locals. 

i) Quan prestin servei en els gabinets de la Presidèn-
cia del Govern, dels ministres i dels secretaris d’Estat i no 
optin per romandre en la situació de servei actiu a la seva 
Administració d’origen. 

j) Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de 
caràcter polític del qual derivi incompatibilitat per exercir 
la funció pública. 

k) Quan compleixin el servei militar o la prestació 
substitutòria equivalent. 

l) Quan ocupin càrrecs electius en l’àmbit provincial, 
autonòmic o estatal a les organitzacions sindicals més 
representatives. 

Als funcionaris en situació de serveis especials se’ls 
ha de comptar el temps que romanguin en aquesta situa-
ció als efectes d’ascensos, triennis i drets passius, i tenen 
dret a reserva de plaça i destinació que ocupin. En tots els 
casos han de rebre les retribucions del lloc o càrrec efec-
tiu que ocupin i no les que els corresponguin com a funci-
onaris, sense perjudici del dret a la percepció dels triennis 
que puguin tenir reconeguts com a funcionaris. 

Els diputats, senadors i els membres de les assem-
blees legislatives de les comunitats autònomes que per-
din aquesta condició per la dissolució de les correspo-
nents cambres o la terminació del mandat d’aquestes 
poden romandre en la situació de serveis especials fins a 
la seva nova constitució. 

3. Excedència voluntària. 
a) És procedent declarar en situació d’excedència 

voluntària els funcionaris públics quan estiguin en situa-
ció de servei actiu en un altre cos o escala de qualsevol de 
les administracions públiques, o passin a prestar serveis 
en organismes o entitats del sector públic i no els corres-
pongui quedar en una altra situació. 

b) Els funcionaris tenen dret a un període d’excedèn-
cia voluntària, no superior a tres anys, per tenir cura de 
cada fill a comptar de la data del naixement del fill. Els fills 
successius donen dret a un nou període d’excedència 
que, si s’escau, posa fi al període de què s’estigui gaudint. 
Quan el pare i la mare treballin, només un d’ells pot exer-
cir aquest dret. 

c) També es pot concedir excedència voluntària als 
funcionaris quan ho sol·licitin per interès particular. 

La situació prevista en aquest apartat c) no es pot 
declarar fins que no s’hagin completat tres anys de ser-
veis efectius des que va accedir al cos o escala o des del 
reingrés, i no es pot romandre en aquesta situació més de 
deu anys continuats ni menys de dos anys. 

Els funcionaris excedents no meriten retribucions, ni 
els és computable el temps en què hagin estat en aquesta 
situació als efectes d’ascensos, triennis i drets passius. 

Article trenta. Permisos. 

1. Es concedeixen permisos per les causes justifica-
des següents: 

a) Pel naixement d’un fill i la mort o malaltia greu 
d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afini-
tat, dos dies quan el succés es produeixi a la mateixa loca-
litat, i quatre dies quan sigui en una localitat diferent. 
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reestructuració dels seus òrgans de govern, administració 
i representació en forma anàloga a les entitats gestores 
de la Seguretat Social, i en determini la composició, el 
funcionament i les atribucions. 

2. Als funcionaris en pràctiques i als funcionaris de 
nou ingrés de les comunitats autònomes, així com als alts 
càrrecs que no siguin funcionaris públics, els és aplicable 
el règim general de la Seguretat Social. 

3. Els funcionaris transferits a les comunitats autò-
nomes han de continuar amb el sistema de Seguretat 
Social o de previsió que tenien originàriament, i les comu-
nitats autònomes han d’assumir totes les obligacions de 
l’Estat o de la corporació local corresponent en relació 
amb aquests.

 DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

1. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, les administracions públiques no poden subscriure 
contractes de col·laboració temporal en règim de dret 
administratiu. 

2. Els contractes que poden subscriure excepcional-
ment les administracions públiques amb personal per a la 
realització de treballs específics i concrets no habituals 
s’han de sotmetre a la legislació de contractes de l’Estat, 
sense perjudici, si s’escau, de l’aplicació de la normativa 
civil o mercantil. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

El Govern ha de determinar mitjançant un reial decret 
el còmput recíproc de cotitzacions entre el règim de Segu-
retat Social dels funcionaris públics i els diferents règims 
del sistema de la Seguretat Social. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

1. D’acord amb el que disposa la Llei 10/1983, de 16 
d’agost, d’organització de l’Administració central de l’Es-
tat, les funcions d’inspecció que corresponen a la Presi-
dència del Govern sobre tots els serveis de l’Administra-
ció de l’Estat, ens, organismes i empreses que en depenen, 
les exerceix el Ministeri de la Presidència. 

2. El Govern, en el termini de sis mesos, ha de deter-
minar mitjançant un reial decret la funció superior d’ins-
pecció de serveis a què es refereixen l’apartat anterior, i 
regular les competències en la matèria dels delegats del 
Govern a les comunitats autònomes. 

Així mateix el Govern, mitjançant un reial decret, ha 
de determinar i regular les funcions de la Inspecció Gene-
ral de Serveis de l’Administració Pública, adscrita a la 
Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública com a 
òrgan especialitzat d’inspecció, direcció i coordinació de 
les inspeccions de serveis esmentades a l’apartat 1 
d’aquesta disposició addicional. 

Igualment, el Govern ha d’establir el règim jurídic 
d’aquestes inspeccions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA

Sense perjudici del que disposa l’article 33, el Govern 
ha de regular la figura del professor universitari emèrit. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA

1. Els cossos i les escales declarats a extingir que 
actualment tinguin assignats els índexs de proporcionali-
tat 10, 8, 6, 4 i 3, passen a integrar-se, respectivament, a 
partir de la vigència d’aquesta Llei, en els grups A, B, C, D 
i E establerts a l’article 25. 

2. Per a l’ingrés als cossos i escales de nova creació, 
s’exigeix la titulació acadèmica necessària per a l’ingrés 

quan contreguin matrimoni, sense que posteriorment es 
puguin recuperar. 

3. Les pensions d’orfandat que es causin a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’extingeixen quan el 
beneficiari compleixi, sigui quin sigui el seu sexe, l’edat 
de vint-i-un anys, llevat del supòsit d’incapacitat absoluta 
per al treball. 

4. A partir de la publicació d’aquesta Llei, les pensi-
ons a favor dels orfes de més de vint-i-un anys, llevat que 
hagin estat declarats incapacitats amb anterioritat al com-
pliment d’aquesta edat i tinguin dret al benefici de justícia 
gratuïta segons les disposicions legals vigents, són incom-
patibles amb la percepció d’havers per treball actiu que 
permetin la inclusió del titular en qualsevol règim públic 
de la Seguretat Social. 

5. La pèrdua de la nacionalitat espanyola del causant 
no produeix la pèrdua del dret a les pensions de viduïtat i 
orfandat. 

Els funcionaris que, havent perdut la nacionalitat espa-
nyola, la recobrin, recuperen els seus drets en matèria de 
Seguretat Social. 

6. La determinació de la condició de beneficiari d’as-
sistència sanitària en els règims especials de la Seguretat 
Social dels funcionaris públics s’ha d’adequar al que es 
disposa per al règim general.

Article trenta-tres. Jubilació forçosa. 

La jubilació forçosa es declara d’ofici quan el funcio-
nari compleixi els seixanta-cinc anys d’edat. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
1. Es declaren a extingir totes les places no escalafo-

nades de funcionaris. El Govern, mitjançant un reial 
decret, ha de procedir a la seva reordenació, agrupació i 
classificació i les ha d’integrar, si s’escau, en els cossos i 
escales que tinguin assignats la mateixa titulació acadè-
mica i funcions i retribucions similars. 

2. El personal al servei de l’Administració de l’Estat 
que percebi el total de les seves retribucions amb càrrec 
als crèdits de personal divers sense classificar dels pres-
supostos generals de l’Estat ha de ser classificat pel 
Govern, mitjançant un reial decret, determinant, si s’es-
cau, la seva integració, d’acord amb la naturalesa de les 
seves funcions i titulació acadèmica exigida, en cossos o 
escales de funcionaris o plantilles de personal laboral. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Es crea, amb el caràcter de cos general i interministe-
rial, el cos de gestió d’administració civil de l’Estat. La 
plantilla pressupostària està inicialment constituïda per 
3.000 places. 

Es finança sense augment de la despesa pública, amb 
càrrec a les amortitzacions de places no escalafonades i 
de vacants de cossos o escales amb funcions de natura-
lesa predominantment burocràtiques. 

Per a l’ingrés al cos s’exigeix tenir el títol de diplomat 
universitari o equivalent. 

Sense perjudici del que estableix aquesta Llei, es 
poden integrar al cos de gestió els qui, a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, siguin funcionaris de carrera del cos gene-
ral administratiu o dels altres cossos o escales que es 
determinin per reglament, disposin de la titulació exigida 
i superin les proves selectives corresponents. S’han de 
cobrir per aquest sistema com a mínim el 50 per 100 de 
les places de nova creació. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

1. S’autoritza el Govern perquè, d’acord amb la natu-
ralesa pública de la MUFACE, procedeixi a la constitució o 
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A) DE CARÀCTER INTERDEPARTAMENTAL 
a) Escala tècnica de gestió d’organismes autònoms. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les esca-

les següents: 
– Tècnica de l’Institut de Cooperació Iberoamericana 

del Ministeri d’Afers Exteriors. 
– Tècnica administrativa de l’Institut de Cooperació 

Iberoamericana del Ministeri d’Afers Exteriors. 
– Tècnica de l’Institut Hispanoàrab de Cultura del 

Ministeri d’Afers Exteriors. 
– Cap de serveis de l’impost de l’Obra de Protecció de 

Menors del Ministeri de Justícia. 
– Subcap de l’impost de l’Obra de Protecció de Menors 

del Ministeri de Justícia. 
– Oficial major de l’Obra de Protecció de Menors del 

Ministeri de Justícia. 
– Inspectors de l’impost de l’Obra de Protecció de 

Menors del Ministeri de Justícia. 
– Liquidadors de l’impost de l’Obra de Protecció de 

Menors del Ministeri de Justícia. 
– Tècnics superiors del Consorci de Compensació 

d’Assegurances del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
– Tècnics de gestió de l’IRESCO del Ministeri d’Econo-

mia i Hisenda. 
– Tècnics del PMM del Ministeri d’Economia i 

Hisenda. 
– Assessors del Patronat d’Apostes Mútues Esportivo-

benèfiques del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
– Tècnic de gestió de la Confederació Hidrogràfica del 

Guadiana del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
– Tècnic de gestió de la Confederació Hidrogràfica del 

Pirineu Oriental del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

– Tècnic de gestió de la Confederació Hidrogràfica del 
Tajo del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Tècnic administratiu de la Confederació Hidrogràfica 
del Tajo del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Oficial lletrat de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Oficial lletrat de la Confederació Hidrogràfica del 
Sud d’Espanya del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

– Tècnica administrativa i COPLACO del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Tècnic de l’Institut per a la Promoció Pública de l’Ha-
bitatge del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Tècnic administratiu de l’INCE del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme. 

– Tècnica de gestió de la Junta del Port de Passatges 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Secretari general de la Mancomunitat de Canals del 
Taibilla del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Oficial lletrat del Canal Imperial d’Aragó del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Secretari del Canal Imperial d’Aragó del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Caps del Departament del Patronat de Cases del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Tècnics de gestió del Consell Superior d’Investigaci-
ons Científiques del Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de l’Institut Nacional d’Educació Especial del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnica de la Junta de Construccions i Instal·lacions 
i Equip Escolar del Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnica superior del Patronat de Cases de Funciona-
ris del Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Titulats superiors del Servei de Publicacions del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Col·laboradors tècnics de l’extingit INCIE del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

en els cossos i escales que s’hi integrin. En el cas que 
s’integrin cossos o escales amb diferent nivell de titulació 
als efectes de nous ingressos, l’exigit és el corresponent 
al cos o escala  dels integrats per al qual es requereixi un 
nivell més alt de titulació. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA

U.–Es creen a l’Administració de l’Estat els cossos 
següents de funcionaris: 

1. Cos superior d’administradors civils de l’Estat, en 
el qual s’integren els funcionaris que pertanyen als cos-
sos de tècnics d’informació i turisme i tècnic de l’Adminis-
tració Civil de l’Estat. 

2. Cos superior d’inspectors de finances de l’Estat, 
en el qual s’integren els funcionaris que pertanyen als 
cossos tècnics d’inspecció d’assegurances i estalvi; ins-
pectors de duanes i impostos especials; intervenció i 
comptabilitat de l’Administració civil de l’Estat i inspec-
tors financers i tributaris. 

3. Cos superior de tècnics comercials i economistes 
de l’Estat, en el qual s’integren els funcionaris que perta-
nyen als cossos especials facultatius de tècnics comerci-
als de l’Estat i d’economistes de l’Estat. 

4. Cos superior de lletrats de l’Estat, en el qual s’inte-
gren els funcionaris que pertanyen als cossos d’advocats 
de l’Estat, tècnics de lletrats del Ministeri de Justícia, lle-
trats de la Direcció General de Registres i Notariat i lletrats 
del Consell de l’Estat. 

5. Cossos de metges de la Sanitat Nacional, en el 
qual s’integren els funcionaris que pertanyen als cossos 
de metges de la Sanitat Nacional i de metges de la bene-
ficència general (grup de metges de número). 

6. Cos de metges assistencials de la Sanitat Nacio-
nal, en el qual s’integren els funcionaris que pertanyen als 
cossos de metges especialistes; metges puericultors i 
maternòlegs; metges de la lluita antivenèria nacional, i de 
la inspecció mèdica escolar. 

7. Cos superior d’inspectors de treball i Seguretat 
Social, en el qual s’integren els funcionaris que pertanyen 
a l’escala tècnica del cos nacional d’inspecció de treball, i 
amb independència del que estableix la disposició addici-
onal setzena d’aquesta Llei, el personal funcionari del cos 
de controladors de la Seguretat Social que disposi de la 
titulació acadèmica superior corresponent en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

8. Cos general administratiu de l’Administració de 
l’Estat, en el qual s’integren els funcionaris que pertanyen 
als cossos general administratiu de l’Administració civil 
de l’Estat; administratius de seguretat i general adminis-
tratiu de l’Administració militar. 

9. Cos de delineants, en el qual s’integren els funcio-
naris que pertanyen als cossos de delineants del cadastre 
i delineants cartogràfics. 

10. Cos general auxiliar de l’Administració de l’Estat, 
en el qual s’integren els funcionaris que pertanyen als 
cossos general auxiliar de l’Administració civil de l’Estat; 
auxiliar de seguretat i general auxiliar de l’Administració 
militar. 

11. Cos general subaltern de l’Administració de l’Es-
tat, en el qual s’integren els funcionaris que pertanyen als 
cossos general subaltern de l’Administració civil de l’Estat 
i general subaltern de l’Administració militar. 

12. Cos de mecànics i conductors del Ministeri de 
Defensa, en el qual s’integren els funcionaris que perta-
nyen al cos de mecànics conductors de l’exèrcit i el cos de 
mecànics conductors de l’armada. 

Dos.–Sense perjudici del que preveu l’apartat tercer 
de l’article 27 d’aquesta Llei, es procedeix a la integració 
d’escales de funcionaris d’organismes autònoms de l’Ad-
ministració de l’Estat, en la forma que s’especifica a con-
tinuació: 
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— Tècnics del Servei d’Extensió Agrària del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnica superior de la CAT del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnics de gestió de l’IRA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnica del Butlletí Oficial de l’Estat del Ministeri de 
la Presidència. 

— Tècnics de l’INAP del Ministeri de la Presidència. 
— Tècnics de l’Institut Nacional de Publicitat del Minis-

teri de la Presidència. 
— Tècnic facultatiu de grau superior del Servei de 

Publicacions del Ministeri de Transports, Turisme i Comu-
nicacions. 

— Tècnica superior de l’Editora Nacional del Ministeri 
de Cultura. 

— Tècnica de Teatres Nacionals i Festivals d’Espanya 
del Ministeri de Cultura. 

— Tècnic d’administració general de l’Institut d’Estu-
dis de l’Administració Local del Ministeri d’Administració 
Territorial. 

— Tècnics de gestió de l’AISNA del Ministeri de Sanitat 
i Consum. 

— Tècnic del Servei de Publicacions del Ministeri de 
Sanitat i Consum. 

— Tècnics de gestió del Fons d’Atencions de la Marina 
del Ministeri de Defensa. 

— Titulats superiors administratius (primer subgrup) 
de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» del Ministeri de Defensa. 

b) Escala administrativa d’organismes autònoms. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les esca-

les següents: 
— Administratius de l’Institut de Cooperació Iberoa-

mericana del Ministeri d’Afers Exteriors. 
— Administrativa de l’Institut Hispanoàrab de Cultura 

del Ministeri d’Afers Exteriors. 
— Administratius de l’Obra de Protecció de Menors 

del Ministeri de Justícia. 
— Oficials administratius del Patronat de Protecció de 

la Dona del Ministeri de Justícia. 
— Administrativa de la Junta Central d’Aquarterament 

del Ministeri de Defensa. 
— Administratius del Fons d’Atencions de la Marina 

del Ministeri de Defensa. 
— Administratius del Canal d’Experiències Hidrodinà-

miques d’El Pardo del Ministeri de Defensa. 
— Administratius del Patronat de Cases Militars del 

Ministeri de Defensa. 
— Administratius del Patronat de Cases de l’Armada 

del Ministeri de Defensa. 
— Administratius de la Caixa Autònoma, Formació i 

Experiència Comercial del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 

— Administrativa del Consorci de Compensació d’As-
segurances del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

— Administratius de l’IRESCO del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda. 

— Administrativa del PMM del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 

— Oficials administratius del Patronat d’Apostes MDB 
del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

— Executius de la Direcció Central de Trànsit del Minis-
teri de l’Interior. 

— Administratius comptables del Servei de Publicaci-
ons del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Cap i subcap de secció del Canal Imperial d’Aragó 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps administratius de primera i segona de la Con-
federació Hidrogràfica del Guadalquivir del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

– Tècnics de gestió de la Universitat d’Alcalá de Hena-
res del Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat d’Alacant del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat Balear del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat de Barcelona del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat de Cadis del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat d’Extremadura 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat de La Laguna del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat de Lleó del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat Politècnica de Las 
Palmas del Ministeri d’Educació i Ciència.

– Tècnics de gestió de la Universitat de Múrcia del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat Autònoma de 
Madrid del Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat d’Oviedo del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

– Tècnics de gestió de la Universitat de Salamanca del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Tècnics de gestió de la Universitat de València del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Tècnics de gestió de la Universitat Politècnica de 
València del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Tècnics de gestió de la Universitat de Saragossa del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Tècnics de gestió de la Universitat Autònoma de 
Barcelona del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Tècnics d’administració d’ensenyaments integrats 
del Ministeri d’Educació i Ciències. 

— Tècnica d’administració de l’Institut Nacional d’Ocu-
pació del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Tècnics especialitzats del Servei de Publicacions del 
Ministeri de Treball i de Seguretat Social. 

— Tècnica de l’Institut Espanyol d’Emigració del Minis-
teri de Treball i Seguretat Social. 

— Tècnics de gestió de l’Organització de Treballs Por-
tuaris del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Tècnica de l’INAS del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social. 

— Titulats superiors del Servei de Publicacions del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Tècnics de l’IMPI del Ministeri d’Indústria i Energia. 
— Tècnics administratius de l’ICONA del Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
— Tècnics administratius del FORPPA del Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
— Tècnics de gestió de l’Institut Espanyol d’Oceano-

grafia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
— Tècnics de gestió de l’Institut d’Estudis Agraris, Pes-

quers i Alimentaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Tècnics de gestió de l’Institut Nacional de Llavors i 
Plantes de Viver del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Tècnics de gestió de l’IRYDA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnica d’Assegurances Agràries de l’ENESA del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnics administratius del SENPA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnics del Servei de Pòsits del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnica de l’INDO del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 

— Tècnica del FROM del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 
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— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Palma de Mallorca 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficial major pri-
mera i segona de la Junta del Port de Passatges del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port i Ria de Pontevedra 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta Administrativa O. P. de Santa 
Cruz de Tenerife del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Santa Cruz de 
Tenerife del Ministeri d’Obres públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Santander del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Sevilla del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociats primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Tarragona del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Vigo del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Villagarcía de 
Arosa. 

— Caps de secció, subcaps de secció de la Mancomu-
nitat de Canals del Taibilla del Ministeri d’Obres Públiques 
i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona del Parc de Maquinària del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Subcap de departament de segona del Patronat de 
Cases del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Administratius del Consell Superior d’Investigaci-
ons Científiques del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa de l’INAPE del Ministeri d’Educació 
i Ciència. 

— Administratius de l’extingit Institut Nacional de 
Ciències de l’Educació del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de l’Institut Nacional d’Educació 
Especial del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius generals d’ensenyaments integrats 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de l’Institut d’Orientació Educativa i 
Professional (integrats Patronat de Formació Professio-
nal) del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Oficial administratiu de la Junta de Construccions i 
Instal·lacions i Equip Escolar del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Administratius del Patronat de Cases de Funciona-
ris del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa del Patronat de Formació Professio-
nal del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa del Servei de Publicacions del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa de la Universitat d’Alcalá de Hena-
res del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa de la Universitat d’Alacant del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

-Administrativa de la Universitat Balear del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Barcelona del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat Autònoma de Bar-
celona del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat Politècnica de Bar-
celona del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Oficial administratiu de primera de la Confederació 
Hidrogràfica del Guadalquivir del Ministeri d’Obres Públi-
ques i Urbanisme. 

— Administratiu de la Confederació Hidrogràfica del 
Tajo del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Administratius de la Confederació Hidrogràfica del 
Guadiana del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Administratius de la Confederació Hidrogràfica del 
Pirineu Oriental del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Administratiu de la Confederació Hidrogràfica del 
Sud d’Espanya del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Cap de negociat de primera i segona i oficials 
majors de primera i segona de la Comissió Administrativa 
de Grups de Ports del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Administratius de COPLACO del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme. 

— Administrativa de l’Institut per a la Promoció Pública 
de l’Habitatge del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Administratius (grups primer, segon i tercer) del 
CEDEX del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Administrativa de l’INCE del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors de 
primera i segona de la Junta del Port d’Algesires-La Línea 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors de 
primera i segona de la Junta del Port d’Alacant del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors de 
primera i segona de la Junta del Port d’Almeria del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials major pri-
mera i segona de la Junta del Port d’Avilés del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficial major pri-
mera i segona de la Junta del Port de Cadis del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Cartagena del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Castelló del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Ceuta del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port del Ferrol del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Gijón del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port d’A Coruña del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors de 
primera i segona de la Junta del Port de La Luz i Las Pal-
mas del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta Administrativa Obres Públi-
ques de Las Palmas del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Màlaga del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Caps negociat primera i segona i oficials majors 
primera i segona de la Junta del Port de Palma de Melilla 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
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— Administratius de l’Agència de Desenvolupament 
Ramader del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius de l’Entitat Nacional d’Asseguran-
ces Agràries del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció. 

— Administratius de l’ICONA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius de l’Institut d’Estudis Agraris, Pes-
quers i Alimentaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Administratius de l’Institut de Denominacions 
d’Origen del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Administratiu del FORPPA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Administratiu de l’INIA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Administratius de l’Institut Nacional de Llavors i 
Plantes de Viver del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Administratius grup A de l’IRA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius de grup D de l’IRA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius de l’IRYDA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius del Patronat de Promoció i Forma-
ció Professional Maritimopesquera del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius del Servei d’Extensió Agrària del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius del SENPA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius de la Comissaria de Proveïments i 
Transports (integrats en el SENPA) del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Oficials principals del Servei Nacional de Conreu i 
Fermentació del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

— Administratius del Servei de Pòsits del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Administrativa del FROM del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Administratius del Butlletí Oficial de l’Estat del 
Ministeri de la Presidència. 

— Tècnics comptables del Butlletí Oficial de l’Estat del 
Ministeri de la Presidència. 

— Administratius de l’Institut Nacional d’Administra-
ció Pública del Ministeri de la Presidència. 

— Administratius de l’Institut Nacional de Publicitat 
del Ministeri de la Presidència. 

— Administratiu de l’Administració Turística Espanyola 
del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions. 

— Administrativa de l’Institut d’Estudis de Transports i 
Comunicacions del Ministeri de Transports, Turisme i 
Comunicacions. 

— Administrativa del Servei de Publicacions del Minis-
teri de Transports, Turisme i Comunicacions. 

— Administrativa de l’Editora Nacional del Ministeri 
de Cultura.

— Administratius del Patronat de l’Alhambra i del 
Generalife del Ministeri de Cultura. 

— Administrativa de Teatres Nacionals i Festivals d’Es-
panya del Ministeri de Cultura. 

— Administrativa de l’Institut d’Estudis d’Administra-
ció Local del Ministeri d’Administració Territorial. 

— Administratius de l’Administració Institucional de la 
Sanitat Nacional del Ministeri de Sanitat i Consum. 

— Administrativa del Servei de Publicacions del Minis-
teri de Sanitat i Consum. 

— Administrativa de l’Institut Nacional de Tècnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» del Ministeri de 
Defensa. 

— Administrativa de la Universitat de Cadis del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Còrdova del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat d’Extremadura del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Granada del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de La Laguna del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa de la Universitat Politècnica de Las 
Palmas del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa de la Universitat de Lleó del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat Autònoma de 
Madrid del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat Politècnica de 
Madrid del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat Complutense de 
Madrid del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Màlaga del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Múrcia del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat Nacional d’Educa-
ció a Distància del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat d’Oviedo del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat del País Basc del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Salamanca del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Santander del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Sevilla del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de València del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat Politècnica de 
València del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Valladolid del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administratius de la Universitat de Saragossa del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Administrativa de l’Institut Espanyol d’Emigració 
del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Administrativa d’Institut Nacional d’Ocupació del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Administrativa de la Junta Econòmica General 
d’Escoles Socials del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social. 

— Administrativa de l’Organització de Treballs Portua-
ris del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Oficials del Servei de Publicacions del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social. 

— Executius de l’Institut de Seguretat i Higiene en el 
Treball del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Administratius de l’Institut Nacional d’Assistència 
Social del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Administrativa de l’Institut de Diversificació de l’Es-
talvi i Energia del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Administrativa de l’Institut Geològic i Miner d’Espa-
nya del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Administrativa de l’Institut de la Petita i Mitjana 
Empresa Industrial del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Administratius de la Junta d’Energia Nuclear del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Administrativa del Registre de la Propietat Indus-
trial del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Administrativa de l’Institut Nacional d’Indústria del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 
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— Auxiliars del Servei de Publicacions del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars de l’IPPV del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

— Auxiliar administrativa de l’INCE del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars (grups primer i segon) del CEDEX del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars de la Junta de Construccions i Instal-
lacions i Equip Escolar del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars del Servei de Publicacions del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars del Patronat de Cases del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència. 

— Auxiliars administratius del Patronat de Promoció i 
Formació Professional del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars del Patronat de Promoció i Formació Pro-
fessional del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars administratius de l’Institut Orientació Edu-
cativa i Professional del Ministeri d’Educació i Ciència.

— Auxiliars administratius d’ensenyaments integrats 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de l’Institut Nacional d’Assistència i Promo-
ció a l’Estudiant del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars de l’extingit Institut Nacional de Ciències 
de l’Educació del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars de l’Institut Nacional d’Educació Especial 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar administratiu del Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Barcelona del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Granada del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de La Laguna del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat Complutense de Madrid 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat Autònoma de Madrid del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat Politècnica de Madrid del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Múrcia del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat d’Oviedo del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Salamanca del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Sevilla del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de València del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat Politècnica de València del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Valladolid del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Saragossa del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat Autònoma de Barcelona 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat del País Basc del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars de la Universitat Politècnica de Catalunya 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Còrdova del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Màlaga del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Santander del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

c) Escala auxiliar d’organismes autònoms. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les esca-

les següents: 
— Auxiliars de l’Institut de Cooperació Iberoameri-

cana del Ministeri d’Afers Exteriors. 
— Auxiliar de l’Institut Hispanoàrab de Cultura del 

Ministeri d’Afers Exteriors. 
— Auxiliars del Patronat Protecció de la Dona del 

Ministeri de Justícia. 
— Auxiliars de l’Obra de Protecció de Menors del 

Ministeri de Justícia. 
— Auxiliar de la Junta Central de l’Aquarterament del 

Ministeri de Defensa. 
— Auxiliar del Fons d’Atencions de la Marina del 

Ministeri de Defensa. 
— Auxiliar del Canal d’Experiències Hidrodinàmiques 

d’El Pardo del Ministeri de Defensa. 
— Auxiliar del Patronat de Cases Militars del Ministeri 

de Defensa. 
— Auxiliar del Patronat de Cases de l’Armada del 

Ministeri de Defensa. 
— Auxiliar del Patronat d’Apostes Mútues Esportivo-

benèfiques del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
— Auxiliars del Servei de Publicacions del Ministeri 

d’Economia i Hisenda. 
— Auxiliars del PMM del Ministeri d’Economia i 

Hisenda. 
— Auxiliar del Consorci de Compensació d’Assegu-

rances del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
— Auxiliars de l’IRESCO del Ministeri d’Economia i 

Hisenda. 
— Auxiliars de la Direcció Central de Trànsit del Minis-

teri de l’Interior. 
— Auxiliars del Patronat Habitatge Guàrdia Civil del 

Ministeri de l’Interior. 
— Oficials de primera i segona i auxiliars del Canal 

Imperial d’Aragó del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Oficial de primera i segona d’administració i auxi-
liar administratiu de la Mancomunitat Canals Taibilla del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars administratius de la Confederació Hidro-
gràfica Ebre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars administratius de la Confederació Hidro-
gràfica Sud d’Espanya del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

— Oficials administratius de la Confederació Hidro-
gràfica  Guadalquivir del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

— Auxiliars de la Confederació Hidrogràfica Guadal-
quivir del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliar administratiu de la Confederació Hidrogrà-
fica Tajo del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars de la Confederació Hidrogràfica del Gua-
diana del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars administratius de la Confederació Hidro-
gràfica Pirineu Oriental del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

— Auxiliars administratius de la Junta del Port de 
Sevilla del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars administratius de la Confederació Hidro-
gràfica Nord d’Espanya del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

— Auxiliars i perforistes del Parc Maquinària Obres 
Públiques del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Auxiliars administratius de COPLACO del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Oficials administratius primera i segona del Patro-
nat de Cases del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Auxiliars administratius del Patronat de Cases del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
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— Auxiliars administratius de l’Institut d’Estudi Agra-
ris, Pesquers i Alimentaris del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius grup A de l’IRA del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius grup D de l’IRA del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars del Patronat de Formació Professional 
Maritimopesquer del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Auxiliars oficines de l’Institut Espanyol d’Oceano-
grafia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar de l’ENESA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar de la Comissaria de Proveïments i Trans-
ports del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar del FROM del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 

— Auxiliars del Butlletí Oficial de l’Estat del Ministeri 
de la Presidència. 

— Auxiliars de l’Institut Nacional per a l’Administració 
pública del Ministeri de la Presidència. 

— Auxiliars de l’Institut Nacional de Publicitat del 
Ministeri de la Presidència. 

— Auxiliars de l’Institut d’Estudis de Transports i 
Comunicacions del Ministeri de Transports, Turisme i 
Comunicacions. 

— Auxiliar de l’Administració Turística Espanyola del 
Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions. 

— Auxiliar del Servei de Publicacions del Ministeri de 
Transports, Turisme i Comunicacions. 

— Oficials dels serveis centrals i provincials de la 
Junta de Detaxes del Ministeri de Transports, Turisme i 
Comunicacions. 

— Auxiliars dels serveis centrals i provincials de la 
Junta de Detaxes del Ministeri de Transport, Turisme i 
Comunicacions. 

— Auxiliar de l’Editora Nacional del Ministeri de Cul-
tura. 

— Auxiliar del Patronat Nacional de Museus del Minis-
teri de Cultura. 

— Auxiliars del Patronat Alhambra-Generalife del 
Ministeri de Cultura. 

— Auxiliars de l’Orquestra i Cors Nacionals d’Espanya 
del Ministeri de Cultura. 

— Auxiliars de Teatres Nacionals i Festivals d’Espanya 
del Ministeri de Cultura. 

— Auxiliar de l’Institut d’Estudis de l’Administració 
Local del Ministeri d’Administració Territorial. 

— Auxiliars de l’Administració Institucional de la Sani-
tat Nacional del Ministeri de Sanitat i Consum. 

— Auxiliars del Servei de Publicacions del Ministeri de 
Sanitat i Consum. 

— Auxiliar de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas» del Ministeri de Defensa. 

d) Escala subalterna d’organismes autònoms. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les esca-

les següents: 
— Subalterns de l’Institut de Cooperació Iberoameri-

cana del Ministeri d’Afers Exteriors. 
— Subalterns de l’Institut Hispanoàrab de Cultura del 

Ministeri d’Afers Exteriors. 
— Ordenances del Patronat de Protecció a la Dona del 

Ministeri de Justícia. 
— Conserges mecànics del Patronat de Protecció a la 

Dona del Ministeri de Justícia. 
— Subalterns de l’Obra de Protecció de Menors del 

Ministeri de Justícia. 
— Vigilants de l’Obra de Protecció de Menors del 

Ministeri de Justícia. 

— Auxiliar de la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat d’Extremadura del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat Balear del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Lleó del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat d’Alcalá de Henares del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat d’Alacant del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat de Cadis del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de la Universitat Politècnica de Las Palmas 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliar de l’Institut Nacional d’Assistència Social 
del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Auxiliar del Servei de Publicacions del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social. 

— Auxiliars de la Junta Econòmica General d’Escoles 
Socials del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Auxiliar de l’Institut Espanyol d’Emigració del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Auxiliar de l’Institut Nacional d’Ocupació del Minis-
teri de Treball i Seguretat Social. 

— Auxiliars de l’Institut de Seguretat i Higiene en el 
Treball del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Auxiliar administrativa de la Junta d’Energia 
Nuclear del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Auxiliars del Registre de la Propietat Industrial del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Auxiliars de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya 
del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Auxiliar del Centre d’Estudis de l’Energia del Minis-
teri d’Indústria i Energia. 

— Auxiliars de l’Institut de la Petita i Mitjana Empresa 
Indústries del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Auxiliar de l’Institut Nacional d’Indústria del Minis-
teri d’Indústria i Energia. 

— Auxiliars del Servei Nacional de Productes Agraris 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars del Servei Nacional de Conreu i Fermenta-
ció del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció. 

— Auxiliar del Servei de Pòsits del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius del Servei de Defensa con-
tra Plagues i Inspecció Fitopatològica del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius del Servei d’Extensió Agrà-
ria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius de l’ICONA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius de l’IRYDA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars de l’Institut Nacional de Llavors i Plantes 
de Viver del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius de l’Institut Nacional d’In-
vestigacions Agràries del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

— Auxiliars administratius primera i segona de l’Insti-
tut Nacional d’Investigacions Agràries del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars Taquimecanògrafs del FORPPA del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars de l’Agència de Desenvolupament Rama-
der del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliars administratius de l’Institut Nacional de 
Denominacions d’Origen del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 
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— Subalterns de la Universitat del País Basc del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de València del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Valladolid del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Saragossa del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Autònoma de Madrid 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Autònoma de Barce-
lona del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Politècnica de València 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Politècnica de Madrid 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Còrdova del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Màlaga del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Santander del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat d’Extremadura del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Balear del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat d’Alcalá de Henares del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Lleó del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat d’Alacant del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Cadis del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Subalterna de la Universitat Politècnica de Las Pal-
mas del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de l’Institut Nacional d’ensenyaments 
integrats del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de l’Organització de Treballs Portuaris 
del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Subalterna (ordenança) de l’Institut Nacional d’As-
sistència Social del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Mossos de l’Institut Nacional de Seguretat i Higi-
ene en el Treball del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social. 

— Subalterns del Servei de Publicacions del Ministeri 
de Treball i Seguretat Social. 

— Subalterns de la Junta Econòmica General d’Esco-
les Socials del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Subalterna de l’Institut Espanyol d’Emigració del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Subalterns de l’Institut Nacional d’Ocupació del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Subalterns de l’Institut de Seguretat i Higiene en el 
Treball del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Subalterns de la Junta d’Energia Nuclear del Minis-
teri d’Indústria i Energia. 

— Subalterns del Registre de la Propietat Industrial 
del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Subalterna de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya 
del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Subalterna del Centre d’Estudis de l’Energia del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Subalterna de l’Institut Nacional d’Indústria del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Subalterns del SENPA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Subaltern del Fons d’Atencions de la Marina del 
Ministeri de Defensa. 

— Subaltern del Canal d’Experiències Hidrodinàmi-
ques d’El Pardo del Ministeri de Defensa. 

— Subaltern del Patronat de Cases de Militars del 
Ministeri de Defensa. 

— Subaltern del Patronat de Cases de l’Armada del 
Ministeri de Defensa. 

— Subalterns del Patronat d’Apostes Mútues Esporti-
vobenèfiques del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

— Subalterns del Consorci Compensació d’Assegu-
rances del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

— Subalterns de l’IRESCO del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 

— Subalterns de la Direcció Central de Trànsit del 
Ministeri de l’Interior. 

— Subalterns Canal Imperial d’Aragó del MOPU. 
— Subalterns Junta Administrativa Obres Públiques 

de Las Palmas del MOPU. 
— Subalterns Junta Administrativa Obres Públiques 

de Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
— Subaltern Mancomunitat Canals del Taibilla del 

MOPU. 
— Subalterns Confederació Hidrogràfica de l’Ebre del 

MOPU. 
— Subalterns Confederació Hidrogràfica del Sud d’Es-

panya del MOPU. 
— Subalterns Confederació Hidrogràfica del Tajo del 

MOPU. 
— Subalterns de la COPLACO del MOPU. 
— Subalterns del Patronat de Cases del MOPU. 
— Subalterns del Servei de Publicacions del MOPU. 
— Subalterns de l’IPPV del MOPU. 
— Subalterns de l’INCE del MOPU. 
— Subalterns (grups primer i segon) del CEDEX del 

MOPU. 
— Subalterns del Servei de Publicacions del Ministeri 

d’Educació i Ciència. 
— Subalterns del Patronat de Cases del Ministeri 

d’Educació i Ciència. 
— Subalterns del Patronat de Promoció de Formació 

Professional del Ministeri d’Educació i Ciència. 
— Subalterns de l’Institut d’Orientació Educativa i 

Professional (integrats en el Patronat de Promoció de For-
mació Professional) del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterna de l’INAPE del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Subalterns de l’extingit INCIE del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència. 

— Subalterns de l’INEE del Ministeri d’Educació i 
Ciència.

— Subalterns del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Junta de Construccions, Instal-
lacions i Equip Escolar del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Barcelona del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Granada del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de La Laguna del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat Complutense de 
Madrid del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Múrcia del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat d’Oviedo del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

Subalterns de la Universitat de Salamanca del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Subalterns de la Universitat de Sevilla del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 
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— Llevadores del Patronat de Protecció a la Dona del 
Ministeri de Justícia. 

— ATS Obra Protecció de Menors del Ministeri de Jus-
tícia. 

3. Assistents socials O. A. Ministeri de Justícia. S’hi 
integren els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Assistents socials del Patronat de Protecció a la 
Dona del Ministeri de Justícia. 

— Assistents de l’Obra de Protecció de Menors del 
Ministeri de Justícia. 

4. Tècnics facultatius superiors O. A. Ministeri de 
Defensa. S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les 
escales de: 

— Tècnics facultatius superiors de la Junta Adminis-
trativa del Fons d’Atencions de la Marina del Ministeri de 
Defensa. 

— Enginyers Canal Experiències Hidrodinàmiques 
d’El Pardo del Ministeri de Defensa. 

— Arquitecte del Patronat de Cases de l’Armada del 
Ministeri de Defensa. 

5. Tècnics grau mitjà O. A. Ministeri de Defensa. S’hi 
integren els funcionaris que pertanyen a les escales de:

— Enginyers tècnics Junta Administrativa Fons Aten-
cions de la Marina del Ministeri de Defensa. 

— Enginyers tècnics Canal Experiències Hidrodinàmi-
ques d’El Pardo del Ministeri de Defensa. 

— Aparellador del Patronat de Cases de l’Armada del 
Ministeri de Defensa. 

6. Tècnics comptables O. A. Ministeri de Defensa. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Tècnics comptables del Patronat de Cases Militars 
del Ministeri de Defensa: 

— Tècnics comptables del Patronat de Cases de l’Ar-
mada del Ministeri de Defensa. 

7. Delineants O. A. Ministeri de Defensa. S’hi integren 
els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Delineants Junta Central Aquarterament del Minis-
teri de Defensa. 

— Delineants del Fons d’Atencions de la Marina del 
Ministeri de Defensa. 

— Delineants Canal Experiències Hidrodinàmiques 
d’El Pardo del Ministeri de Defensa. 

— Delineants del Patronat de Cases Militars del Minis-
teri de Defensa. 

— Delineant calcador del Patronat de Cases de l’Ar-
mada del Ministeri de Defensa. 

8. Aparelladors O. A. Ministeri d’Economia i Hisenda. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Aparellador parc mòbil ministerial del Ministeri 
d’Economia i Hisenda. 

— Aparellador del Patronat de Cases del PMM del 
Ministeri d’Economia i Hisenda. 

9. Tècnics facultatius superiors O. A. del MOPU. S’hi 
integren els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Enginyers superiors Mancomunitat Canals del Tai-
billa del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica del 
Duero del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica del 
Tajo del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre del MOPU. 

— Subaltern del Servei Nacional de Conreu i Fermen-
tació del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. 

— Subalterns del Servei de Pòsits del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Subalterns del Servei d’Extensió Agrària del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Ordenances de l’ICONA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Ordenances de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Subalterns de l’Institut de Llavors i Plantes de Viver 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Conserges i ordenances de l’INIA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Ordenances del FORPPA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Subalterns de l’INDO del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Subalterns de l’Institut d’Estudis Agraris, Pesquers 
i Alimentaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. 

— Subalterns grup A de l’IRA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Subalterns de grup D de l’IRA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Subalterns del Patronat de Promoció i Formació 
Professional Maritimopesquers del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Subalterns d’ENESA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Subalterns i ordenances de tercera de la Comissa-
ria de Proveïments i Transports (integrats en el SENPA) del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Subalterna del FROM del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Subalterns de l’Institut Nacional de Publicitat del 
Ministeri de la Presidència. 

— Subalterns de l’Institut d’Estudis de Transports i 
Comunicacions del Ministeri de Transports, Turisme i 
Comunicacions. 

— Subalterna del Servei de Publicacions del Ministeri 
de Transports, Turisme i Comunicacions. 

— Subalterna dels serveis centrals i provincials de  les 
juntes de detaxes del Ministeri de Transports, Turisme i 
Comunicacions. 

— Ordenances de l’Editora Nacional del Ministeri de 
Cultura. 

— Ordenances de Teatres Nacionals i Festivals d’Espa-
nya del Ministeri de Cultura. 

— Uixers de l’Institut Nacional d’Administració Local 
del Ministeri d’Administració Territorial. 

— Subalterns de l’AISNA del Ministeri de Sanitat i 
Consum. 

— Subalterns del Servei de Publicacions del Ministeri 
de Sanitat i Consum. 

— Subalterna de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» del Ministeri de Defensa. 

B) DE CARÀCTER DEPARTAMENTAL 

1. Metges O. A. Ministeri de Justícia. S’hi integren els 
funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Metges del Patronat de Protecció a la Dona del 
Ministeri de Justícia. 

— Metges Obra Protecció de Menors del Ministeri de 
Justícia. 

2. ATS d’O. A. Ministeri de Justícia. S’hi integren els 
funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Infermera del Patronat de Protecció a la Dona del 
Ministeri de Justícia. 
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— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Guadiana del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Junta del 
Port de La Luz i Las Palmas del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Xúquer del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Pirineu Oriental del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Segura del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Tajo del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Nord d’Espanya del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà IPPV del 
MOPU. 

— Enginyers tècnics d’OP del CEDEX del MOPU. 
— Tècnics facultatius de grau mitjà del CEDEX del 

MOPU. 
— Auxiliar facultatiu de l’INCE del MOPU. 
— Titulat escoles tècniques de Grau Mitjà Junta Port 

de Sevilla i Ria del Guadalquivir del MOPU. 
— Ajudants OP Mancomunitat Canals de Taibilla del 

MOPU. 
— Ajudant facultatiu de COPLACO del MOPU. 
— Tècnic superior de segona de la Mancomunitat dels 

Canals de Taibilla del MOPU. 
— Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà de la 

Comissió Administrativa de Grups de Ports del MOPU. 

13. Dipositaris pagadors juntes administratives 
d’Obres Públiques del MOPU. S’hi integren els funciona-
ris que pertanyen a les escales de: 

— Dipositari pagador Junta Administrativa Obres 
Públiques Las Palmas del MOPU. 

— Dipositari pagador Junta Administrativa Obres 
Públiques Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 

14. Dipositaris pagadors juntes de ports del MOPU. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Dipositari pagador Junta Port Algesires-La Línea 
del MOPU. 

— Dipositari pagador Junta Port Alacant del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Almeria del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Gijón del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Avilés del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Cadis del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Cartagena del 

MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Castelló del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Ceuta del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port A Coruña del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Ferrol del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port La Luz-Palmas del 

MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Màlaga del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Melilla del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Palma de Mallorca 

del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Passatges del 

MOPU. 
— Dipositari pagador Junta del Port de Santa Cruz de 

Tenerife del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Santander del 

MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Sevilla del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Tarragona del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Vigo del MOPU. 
— Dipositari pagador Junta Port Pontevedra del 

MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica del 
Sud d’Espanya del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica del 
Guadalquivir del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica del 
Guadiana del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Pirineu Oriental 
del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica del 
Segura del MOPU. 

— Enginyers superiors Confederació Hidrogràfica 
Nord d’Espanya del MOPU. 

— Enginyers superiors Junta Port de La Luz i Las Pal-
mas del MOPU. 

— Enginyers superiors Junta Port de Sevilla del 
MOPU. 

— Enginyers de camins, canals i ports del CEDEX del 
MOPU. 

— Tècnics facultatius grau superior grup primer del 
CEDEX del MOPU. 

— Arquitecte de l’INCE del MOPU. 
— Facultativa de l’INCE del MOPU. 
— Tècnics facultatius grau superior (grup 2, 3 i 4) del 

CEDEX del MOPU. 
— Enginyers de camins Junta del Port de Passatges 

del MOPU. 
— Facultativa superior IPPV del MOPU. 
— Facultatiu COPLACO del MOPU. 
— Químics o farmacèutics Confederació Hidrogràfica 

del Duero del MOPU. 
— Químics o farmacèutics Confederació Hidrogràfica 

de l’Ebre del MOPU. 
— Químics o farmacèutics Confederació Hidrogràfica 

del Sud d’Espanya del MOPU. 
— Químics o farmacèutics Confederació Hidrogràfica 

del Guadalquivir del MOPU. 
— Llicenciats en ciències de la Confederació Hidrogrà-

fica del Guadiana del MOPU. 
— Químics o farmacèutics Confederació Hidrogràfica 

del Tajo del MOPU. 
— Químics o farmacèutics Confederació Hidrogràfica 

del Nord d’Espanya del MOPU. 

10. Secretaris comptadors juntes administratives 
MOPU. S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les 
escales de: 

— Secretari comptador Junta Administrativa OP de 
Las Palmas del MOPU. 

— Secretari comptador Junta Administrativa OP de 
Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 

11. Auxiliars facultatius juntes administratives del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. S’hi integren els 
funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Auxiliars facultatius Junta Administrativa Obres 
Públiques Las Palmas del MOPU. 

— Auxiliars facultatius Junta Administrativa Obres 
Públiques Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 

12. Titulats escoles tècniques grau mitjà O. A. MOPU. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Duero del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Sud d’Espanya del MOPU. 

— Titulats escoles tècniques grau mitjà de la Confede-
ració Hidrogràfica del Guadalquivir del MOPU. 
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— Maquinista naval de la Junta del Port de Santander 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Maquinista naval de la Junta del Port de Sevilla del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Maquinista naval de la Comissió Administrativa de 
Grups de Ports del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Maquinista naval de la Junta del Port de Melilla del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

19. Tècnics de projectes i obres de les confederacions 
hidrogràfiques d’obres públiques del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme. S’hi integren els funcionaris que 
pertanyen a les escales de: 

— Tècnic auxiliar de projectes i obres de la Confedera-
ció Hidrogràfica del Tajo del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

— Tècnic auxiliar de projectes i obres de la Confedera-
ció Hidrogràfica del Nord d’Espanya del MOPU. 

— Tècnic auxiliar de projectes i obres de la Confedera-
ció Hidrogràfica del Sud d’Espanya del MOPU. 

20. Delineants dels organismes autònoms del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. S’hi integren els fun-
cionaris que pertanyen a les escales de: 

— Auxiliars de delineació de la Junta Administrativa 
de Santa Cruz de Tenerife del Ministeri d’Obres Públiques 
i Urbanisme. 

— Delineant calcador de la Junta del Port d’Algesi-
res-La Línea del Ministeri d’Obres Públiques i Urba-
nisme. 

— Delineants projectistes de la Junta del Port d’Alme-
ria del MOPU. 

— Delineant calcador Junta del Port d’Avilés del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Delineant calcador de la Junta del Port de Carta-
gena del MOPU. 

— Delineants projectistes de la Junta del Port de Ceuta 
del MOPU. 

— Delineants de la Junta del Port de La Luz i Las Pal-
mas de MOPU. 

— Delineant calcador de la Junta del Port de Melilla 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Delineants projectistes de la Junta del Port de Santa 
Cruz de Tenerife del MOPU. 

— Delineant calador de la Junta del Port de Santander 
del MOPU. 

— Delineants de la Junta del Port de Sevilla del 
MOPU. 

— Delineant calador de la Junta del Port i Ria de Vigo 
del MOPU. 

— Delineants projectistes de la Comissió Administra-
tiva de Grups de Ports del MOPU. 

— Delineants de l’Institut de Promoció Pública de l’Ha-
bitatge del MOPU. 

— Delineants del CEDEX del MOPU. 
— Delineants (grups primer i segon) del CEDEX del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
— Delineants projectistes de la Mancomunitat de 

Canals del Taibilla del MOPU. 
— Delineants de COPLACO del MOPU. 
— Delineants del Servei de Publicacions del MOPU. 
— Delineants de la Confederació Hidrogràfica de 

l’Ebre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
— Delineants de la Confederació Hidrogràfica del Sud 

d’Espanya del MOPU. 
— Delineants primera de la Confederació Hidrogràfica 

del Guadalquivir del MOPU. 
— Delineant superior de la Confederació Hidrogràfica 

del Guadalquivir del MOPU. 
— Delineants de la Confederació Hidrogràfica del 

Guadiana del MOPU. 

— Dipositari pagador Junta Port Villagarcía de Arosa 
del MOPU. 

— Dipositari pagador Comissió Administrativa Grups 
Ports del MOPU. 

15. Comissaris de les juntes de ports dels O. A. del 
MOPU. S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les 
escales de: 

— Comissari Junta del Port d’Algesires del MOPU. 
— Comissari Junta del Port d’Alacant del MOPU. 
— Comissari Junta Port d’Almeria del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Gijón del MOPU. 
— Comissari Junta Port d’Avilés del MOPU. 
— Comissari del Port de Cadis del MOPU. 
— Comissari Junta del Port de Cartagena del MOPU. 
— Comissari Junta del Port de Castelló del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Ceuta del MOPU. 
— Comissari del Port d’A Coruña del MOPU. 
— Comissari Junta del Port de Ferrol del MOPU. 
— Comissari Junta Port La Luz-Palmas del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Màlaga del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Melilla del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Palma de Mallorca del 

MOPU. 
— Comissari Junta Port de Passatges del MOPU. 
— Comissari Junta del Port de Santa Cruz de Tenerife 

del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Santander del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Sevilla del MOPU. 
— Comissari Junta Port de Tarragona del MOPU. 
— Comissari Junta Port i Ria de Vigo del MOPU. 
— Comissari Comissió Administrativa Grup Ports del 

MOPU. 

16. Contramestres titulats de les juntes de ports dels 
O. A. del MOPU. S’hi integren els funcionaris que perta-
nyen a les escales de: 

— Contramestres titulats Junta Port Gijón del MOPU. 
— Contramestres titulats Junta Port Passatges del 

MOPU. 
— Contramestres titulats Junta Port Santa Cruz de 

Tenerife del MOPU. 
— Contramestres titulats Junta Port Sevilla del 

MOPU. 
— Contramestres titulats Junta Port Tarragona del 

MOPU. 

17. Capitans de marina mercant de les juntes de ports 
dels O. A. del MOPU. S’hi integren els funcionaris que per-
tanyen a les escales de: 

— Capità marina mercant Junta Port Avilés del 
MOPU. 

— Capità marina mercant Junta Port Melilla del 
MOPU. 

— Capità marina mercant Junta Port Passatges del 
MOPU. 

— Capità marina mercant Junta Port Santander del 
MOPU. 

— Capità marina mercant Junta Port Sevilla del 
MOPU. 

— Capità marina mercant Comissió Administrativa 
Grups Ports del MOPU. 

18. Maquinistes navals de ports del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme. S’hi integren els funcionaris que 
pertanyen a les escales de: 

— Maquinista naval de la Junta del Port d’Avilés del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Maquinista naval de la Junta del Port de Cadis del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Maquinista naval de la Junta del Port de Passatges 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
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— Pràctics de la Junta del Port d’Alacant del MOPU. 
— Pràctics titulats de la Junta del Port d’Almeria del 

MOPU. 
— Pràctics titulats de la Junta del Port de Gijón del 

MOPU. 
— Pràctics de la Junta del Port del Ferrol del MOPU. 
— Pràctics titulats de la Junta del Port de Melilla del 

MOPU. 
— Pràctics titulats de la Junta del Port de Passatges 

del MOPU. 
— Pràctics titulats de la Junta del Port de Santander 

del MOPU. 
— Pràctics titulats de la Junta del Port de Sevilla del 

MOPU. 

24. Fogoners dels organismes autònoms del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. S’hi integren els fun-
cionaris que pertanyen a les escales de: 

— Fogoners habilitats de la Junta del Port d’Avilés del 
MOPU. 

— Fogoners habilitats de la Junta del Port d’A Coruña 
del MOPU. 

— Fogoners habilitats de la Junta del Port de Palma de 
Mallorca del MOPU. 

— Fogoners habilitats de la Junta del Port de Passat-
ges del MOPU. 

— Fogoners habilitats de la Junta del Port de Santan-
der del MOPU. 

— Fogoners habilitats de la Junta del Port i Ria de Vigo 
del MOPU. 

— Fogoners habilitats de la Comissió Administrativa 
de Grups de Ports del MOPU. 

25. Tècnics facultatius superiors dels organismes 
autònoms del Ministeri d’Educació i Ciència. S’hi integren 
els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Facultativa de la Junta de Construccions, Instal-
lacions i Equip Escolar del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Titulat superior especialitzat de la Universitat de 
Barcelona del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Escala d’arquitectes de la Junta de Construccions, 
Instal·lacions i Equip Escolar del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

26. Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà dels 
organismes autònoms del Ministeri d’Educació i Ciència. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Titulat grau mitjà de Servei de Publicacions, Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Titulats escoles tècniques de grau mitjà del Patro-
nat de Cases de Funcionaris del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Titulats escoles tècniques de grau mitjà de la Junta 
de Construccions, Instal·lacions i Equip Escolar del Minis-
teri d’Educació i Ciència. 

— Titulats escoles tècniques de grau mitjà de la Uni-
versitat Complutense de Madrid del Ministeri d’Educació 
i Ciència. 

— Titulat tècnic especialitzat de la Universitat de Bar-
celona del Ministeri d’Educació i Ciència. 

27. Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus dels 
organismes autònoms del Ministeri d’Educació i Ciència. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Barcelona del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Granada del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de La Laguna del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Delineants de la Confederació Hidrogràfica del Piri-
neu Oriental del MOPU. 

— Delineants de la Confederació Hidrogràfica del Tajo 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Delineants de la Confederació Hidrogràfica del 
Nord d’Espanya del MOPU. 

21. Contramestres de ports dels organismes autò-
noms del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. S’hi 
integren els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Contramestre de la Junta del Port d’Alacant del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Contramestre de la Junta del Port d’Almeria del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Contramestre de la Junta del Port de Gijón del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Contramestre de la Junta del Port d’Avilés del Minis-
teri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Contramestre de la Junta del Port de Cartagena del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Contramestre de la Junta del Port de Ceuta del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

— Contramestre de taller de la Junta del Port d’A 
Coruña del MOPU. 

— Contramestre de la Junta del Port de La Luz i Las 
Palmas del MOPU. 

— Contramestre de la Junta del Port de Màlaga del 
MOPU. 

— Contramestre de Servei de la Junta del Port de 
Melilla del MOPU. 

— Contramestre de la Junta del Port de Palma de 
Mallorca del MOPU. 

— Contramestre de la Junta del Port de Passatges del 
MOPU. 

— Contramestre de la Junta del Port de Santander del 
MOPU. 

— Contramestre de la Junta del Port i Ria de Vigo del 
MOPU. 

— Contramestre de la Junta del Port de Villagarcía de 
Arosa del MOPU. 

— Contramestre de la Comissió Administrativa de 
Grups de Ports del MOPU. 

22. Patrons de cabotatge dels organismes autònoms 
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. S’hi integren 
els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port de Gijón del 
MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port d’Avilés del 
MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port de Castelló 
del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port d’A Coruña 
del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port de Màlaga 
del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port de Melilla 
del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port de Palma de 
Mallorca del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port de Passat-
ges del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port de Santan-
der del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Junta del Port i Ria de Vigo 
del MOPU. 

— Patró de cabotatge de la Comissió Administrativa 
de Grups de Ports del MOPU. 

23. Pràctics dels organismes autònoms del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. S’hi integren els funcio-
naris que pertanyen a les escales de: 
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29. Conductors dels organismes autònoms del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social. S’hi integren els 
funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Conductors mecànics i servei auxiliar de l’Institut 
Nacional d’Ocupació del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social. 

— Conductors de l’Institut Nacional d’Assistència 
Social del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

30. Telefonistes dels organismes autònoms del Minis-
teri de Treball i Seguretat Social. S’hi integren els funcio-
naris que pertanyen a les escales de: 

— Telefonista de l’Institut Nacional d’Assistència Social 
del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

— Telefonista de l’Institut Nacional de Seguretat i Higi-
ene en el Treball del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social. 

31. Titulats superiors dels organismes autònoms del 
Ministeri d’Indústria i Energia. S’hi integren els funciona-
ris que pertanyen a les escales de: 

— Titulat superior de la Junta d’Energia Nuclear del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Facultativa superior de l’INI del Ministeri d’Indús-
tria i Energia. 

— Tècnics superiors de l’Institut per a la Diversificació 
de l’Estalvi i l’Energia del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Assessors tècnics del Registre de la Propietat Indus-
trial del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Lletrats del Registre de la Propietat Industrial del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Escala de titulats superiors de l’Institut Geològic i 
Miner d’Espanya del Ministeri d’Indústria i Energia. 

32. Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà dels 
organismes autònoms del Ministeri d’Indústria i Energia. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Titulats mitjans de la Junta d’Energia Nuclear del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Titulat d’escola tècnica de grau mitjà del Registre 
de la Propietat Industrial del Ministeri d’Indústria i Ener-
gia. 

— Titulats tècnics de grau mitjà de l’Institut Geològic i 
Miner d’Espanya del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Titulats tècnics del grau mitjà del Centre d’Estudis 
de l’Energia del Ministeri d’Indústria i Energia. 

— Tècnica de grau mitjà de l’INI del Ministeri d’Indús-
tria i Energia. 

33. Delineants d’organismes autònoms del Ministeri 
d’Indústria i Energia. S’hi integren els funcionaris que per-
tanyen a les escales de: 

— Delineants de la Junta d’Energia Nuclear del Minis-
teri d’Indústria i Energia. 

— Delineants de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya 
del Ministeri d’Indústria i Energia. 

34. Tècnics facultatius superiors dels organismes 
autònoms del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les escales 
de: 

— Enginyers superiors de l’Institut Nacional d’Investi-
gació Agràries del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. 

— Enginyers superiors de l’Institut d’Estudis Agraris 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyers superiors de l’Institut Nacional de Lla-
vors i Plantes de Viver del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Complutense de Madrid del Ministeri d’Educació 
i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Múrcia del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat d’Oviedo del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Salamanca del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Santiago de Compostel·la del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Sevilla del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de València del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Valladolid del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Saragossa del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona del Ministeri d’Educació 
i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Autònoma del País Basc del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya del Ministeri d’Educació 
i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Politècnica de València del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Politècnica de Madrid del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Còrdova del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Màlaga del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Santander del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Nacional d’Educació a Distància del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat d’Extremadura del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Balear del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat d’Alcalá de Henares del Ministeri d’Educació i 
Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Lleó del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat d’Alacant del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat de Cadis del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Auxiliars d’arxius, biblioteques i museus de la Uni-
versitat Politècnica de Las Palmas del Ministeri d’Educa-
ció i Ciència. 

28. Delineants dels organismes autònoms del Minis-
teri d’Educació i Ciència. S’hi integren els funcionaris que 
pertanyen a les escales de: 

— Delineants de la Junta de Construccions, Instal-
lacions i Equip Escolar del Ministeri d’Educació i Ciència. 

— Delineants de la Universitat Complutense de Madrid 
del Ministeri d’Educació i Ciència. 
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— Geòlegs de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Biòlegs i geòlegs de l’ICONA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulats superiors de l’INIA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Titulats superiors especialistes de l’INIA del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnics facultatius de l’INIA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnic superior de l’INIA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Titulats de nivell superior de l’IRA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Lletrats de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 

— Sociòlegs de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Oceanògrafs de l’Institut Espanyol d’Oceanografia 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Professors titulars del Patronat de Formació Profes-
sional Nàutic Pesquera del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

— Especialistes del Servei de Conreu i Fermentació 
del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Veterinaris de l’ICONA, del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Inspectors del FORPPA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Lletrats adjunts del FORPPA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

35. Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà dels 
organismes autònoms del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. S’hi integren els funcionaris que pertanyen a 
les escales de: 

— Enginyers tècnics i assimilats de l’INIA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulat d’escola de topografia de l’ICONA del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyer tècnic agrícola de l’IRYDA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyer tècnic forestal de IRUDA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyer tècnic de mines de l’IRYDA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyer tècnic topògraf de l’IRYDA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Arquitecte tècnic de l’IRYDA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnics grau mitjà del SENPA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà del Servei 
Nacional de Conreu i Fermentació del Tabac del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà del Servei 
de Defensa Contra Plagues i Inspecció Fitopatològica del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà de l’Insti-
tut Nacional de Llavors i Plantes de Vivers del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà d’ICONA 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulat d’escola tècnica de grau mitjà de l’Agència 
de Desenvolupament Ramader del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Tècnics de grau mitjà de l’INIA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnic de nivell mitjà de FORPPA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulat d’escola tècnica de grau mitjà de l’INDO del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyers superiors del Servei de Defensa contra 
Plagues i Inspecció Fitopatològica del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyers superiors del Servei d’Extensió Agrària 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyers superiors de l’Agència de Desenvolupa-
ment Ramader del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. 

— Enginyers superiors de l’ICONA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnica agrària superior de l’Entitat Nacional d’As-
segurances Agràries del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

— Enginyers superiors (enginyers agrònoms, de 
mines i de camins) de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Enginyers agrònoms del Servei Nacional del Con-
reu i Fermentació del Tabac del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Arquitectes de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Arquitectes de l’ICONA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Arquitectes del Servei d’Extensió Agrària del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulat superior de l’INDO del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnic amb títol facultatiu de l’INDO del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulat facultatiu de l’Institut d’Estudis Agraris, Pes-
quers i Alimentaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Tècnic entomòleg del Servei de Defensa Contra Pla-
gues i Inspecció Fitopatològica del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Llicenciat en ciències químiques del Servei de 
Defensa contra Plagues i Inspecció Fitopatològica del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Llicenciat facultatiu de l’Agència de Desenvolupa-
ment Ramader del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. 

— Titulats superiors de l’IRA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Enginyer industrial de l’IRYDA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Veterinari de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Tècnic superior del SENPA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Metge del SENPA del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 

— Investigador del Servei Nacional de Conreu i Fer-
mentació del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Veterinari de l’ICONA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Tècnic de nivell superior del Servei Agrícola del 
FORPPA del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnic de nivell superior del Servei Ramader del 
FORPPA del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnic de nivell superior del Servei de Comerç del 
FORPPA del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnica agrària superior de l’Entitat Estatal d’Asse-
gurances Agràries del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Economistes d’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Economistes del FORPPA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Químics de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Químics de l’ICONA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 
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— Auxiliar de laboratori de l’IRA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar entomòleg de l’ICONA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Preparador entomòleg del Servei de Defensa Con-
tra Plagues i Inspecció Fitopatològica del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

38. Telefonistes dels organismes autònoms del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. S’hi integren els 
funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Telefonistes del Servei Nacional de Conreu i Fer-
mentació del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Telefonistes de l’Institut Nacional de Llavors i Plan-
tes de Viver del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció. 

— Telefonistes de l’INIA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Telefonistes B-1 i B-2 de l’INIA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Telefonista del FORPPA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

— Telefonista de l’IRA del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 

39. Conductors dels organismes autònoms del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. S’hi integren 
els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Conductors del Servei d’Extensió Agrària del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Conductors de l’ICONA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Conductors de l’IRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Conductors, grup D, de l’IRA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

40. Capatassos dels organismes autònoms del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. S’hi integren els 
funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Capatassos del Servei de Defensa contra Plagues i 
Inspecció Fitopatològica del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 

— Capatassos de l’ICONA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Capatassos de l’Institut de Llavors i Plantes de Viver 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Capatassos de l’IRA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Capatassos del Servei d’Extensió Agrària del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Capatassos de l’INDO del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

41. Mossos de laboratori dels organismes autònoms 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. S’hi inte-
gren els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Mossos de laboratoris de l’INIA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Mossos de laboratori del Servei Nacional de Con-
reu i Fermentació del Tabac del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Mossos de laboratori de l’Institut Espanyol de Oce-
onagrafia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

42. Tècnics facultatius superiors dels organismes 
autònoms del Ministeri de Transports, Turismes i Comuni-
cacions. S’hi integren els funcionaris que pertanyen a les 
escales de: 

— Titulat d’escola tècnica de grau mitjà de l’Institut 
d’Estudis Agraris, Pesquers i Alimentaris del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulat d’escola tècnica de grau mitjà de l’IRA del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnics de grau mitjà de l’IRA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulats d’escola tècnica de grau mitjà d’ENESA del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Titulat d’escola tècnica de grau mitjà de Servei d’Ex-
tensió Agrària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. 

— Titulat d’escola tècnica de grau mitjà de la CAT 
(integrada al SENPA) del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

— Diplomat comptable del SENPA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Diplomat comptable d’ENESA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnic comptable de l’IRA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnic comptable de l’IRYDA del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar de laboratori del Servei de Conreu i Fer-
mentació del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. 

— Oficials majors del Servei de Conreu i Fermentació 
del Tabac del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Gestió de grau mitjà del FROM del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Inspectors provincials del CAT (SENPA) del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Tècnics de grau mitjà de la CAT (SENPA) del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

36. Delineants dels organismes autònoms del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. S’hi integren els 
funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Delineants de l’Agència de Desenvolupament 
Ramader del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Delineants del SENPA el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Delineants de l’ICONA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Delineants de l’YRYDA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Delineants de l’INIA del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 

— Delineants de l’Institut d’Estudis Agraris, Pesquers i 
Alimentaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció. 

— Delineants del Servei d’Extensió Agrària del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Dibuixant entomòleg del Servei de Defensa Contra 
Plagues i Inspecció Fitopatològica del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. 

37. Auxiliars de laboratoris dels organismes autò-
noms del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. S’hi 
integren els funcionaris que pertanyen a les escales de: 

— Auxiliar de laboratori de l’IRYDA del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar de laboratori de l’Institut de Llavors i Plan-
tes de Viver del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció. 

— Auxiliars del laboratori de l’INIA del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar de laboratori sense títol de l’INIA del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

— Auxiliar de laboratori de l’INDO del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRETZENA

Els funcionaris que en virtut del que estableixen les 
disposicions d’aquesta Llei s’integrin en altres cossos o 
escales conserven el règim de Seguretat Social que tenien 
a l’entrada en vigor de la dita Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA

Aquesta Llei s’aplica a la Comunitat Foral de Navarra, 
en els termes establerts a l’article 149, 1, 18, i disposició 
addicional primera de la Constitució, i a la Llei orgànica 
13/1982, de 10 d’agost, de reintegració i millorament del 
règim foral de Navarra. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA

1. Els actuals cossos i escales de funcionaris docents 
que depenen del Ministeri d’Educació i Ciència s’ordenen 
en els cossos i escales següents: 

a) Cos de professors d’ensenyament secundari. 
En aquest cos, s’hi integren: 
Els actuals cossos i escales docents d’índex de pro-

porcionalitat 10, graus 1 i 2, que s’especifiquen a continu-
ació: 

— Catedràtics numeraris d’instituts de batxillerat. 
— Catedràtics numeraris d’escoles oficials d’idiomes. 
— Catedràtics numeraris de conservatoris de música, 

declamació i escola superior de cant. 
— Professors de terme d’escoles d’arts aplicades i ofi-

cis artístics. 
— Professors especials de conservatoris de música, 

declamació i escola superior de cant. 
— Professors agregats d’instituts de batxillerat. 
— Professors agregats numeraris d’escoles oficials 

d’idiomes. 

També s’integren en aquest cos els funcionaris que 
tinguin una titulació superior i que pertanyin als cossos i 
escales següents: 

— Professors numeraris d’escoles de mestria indus-
trial. 

— Escala de professors numeraris i psicòlegs d’ense-
nyaments integrats. 

— Escala de professors de matèries tecnicoprofessio-
nals i educadors d’ensenyaments integrats. 

— Escala tecnicodocent de la Institució «San Isidro». 
— Cos de professors especials d’escoles de mestria 

industrial. 

També s’hi integren els funcionaris del cos de profes-
sors numeraris d’entrada d’escoles d’arts aplicades i ofi-
cis artístics als quals s’hagi exigit una titulació superior 
per a l’ingrés en aquest cos. 

La titulació requerida d’ara endavant per a l’ingrés al 
cos de professors d’ensenyament secundari és la de lli-
cenciat, arquitecte, enginyer o una titulació declarada 
equivalent als efectes de docència. 

b) Cos de mestres. 
En a quest cos, s’hi integren:
Els actuals cossos i escales docents d’índex de pro-

porcionalitat vuit, graus dos, als quals per ingressar s’exi-
geix la titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer 
tècnic o equivalent als efectes de docència, que s’especi-
fiquen a continuació: 

— Cos especial de professors d’educació general 
bàsica. 

— Cos de professors auxiliars de conservatori de 
música, declamació i escola superior de cant. 

— Enginyers de camins de l’Institut d’Estudis de Trans-
ports i Comunicacions del Ministeri de Transports, Turis-
mes i Comunicacions. 

— Enginyers d’escola tècnica superior de l’Institut 
d’Estudis de Transports i Comunicacions del Ministeri de 
Transports, Turismes i Comunicacions.

43. Titulats d’escoles tècniques de grau mitjà dels 
organismes autònoms del Ministeri de Transports, Turis-
mes i Comunicacions. S’hi integren els funcionaris que 
pertanyen a les escales de: 

— Tècnic de grau mitjà de l’Institut d’Estudis de Trans-
ports i Comunicacions del Ministeri de Transports, Turis-
mes i Comunicacions. 

— Tècnic facultatiu de grau mitjà del Servei de Publi-
cacions del Ministeri de Transports, Turismes i Comunica-
cions. 

Tres. Es crea el cos de controladors laborals com a 
cos de gestió en matèria d’inspecció de Treball i Seguretat 
Social. La seva plantilla pressupostària es fixa en 2.500 
places. 

Per a l’ingrés al cos s’exigeix estar en possessió del 
títol de diplomat universitari o equivalent. 

No obstant el que estableix aquesta Llei, i sempre que 
tinguin la titulació exigida, es poden integrar al cos de 
controladors laborals els funcionaris de les escales de 
gestió d’ocupació, mitjana de formació ocupacional i 
administrativa de l’Institut Nacional d’Ocupació, habilitats 
per aquest organisme com a controladors d’ocupació el 
31 de maig de 1984, així com els controladors de la Segu-
retat Social no integrats al cos superior d’inspectors de 
Treball i Seguretat Social, llevat que optin per la integra-
ció en els cossos de la Seguretat Social que s’estableixi 
per reglament. 

Igualment, es poden integrar en aquest cos els funcio-
naris de carrera dels cossos o escales que es determinin 
per reglament, que tinguin la titulació exigida i superin les 
proves selectives corresponents. 

Quatre. Es declaren a extingir els cossos següents de 
funcionaris de l’Administració de l’Estat adscrits al Minis-
teri de Cultura: 

1. Assessors de gabinet tècnic. 
2. Inspectors generals. 
3. Inspectors de premsa. 
4. Traductors del gabinet de premsa. 
5.  Ajudants de cinematografia. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA

La integració del personal funcionari de les universi-
tats a les escales de caràcter interdepartamental, tècnica 
de gestió, administrativa, auxiliar i subalterna dels orga-
nismes autònoms ha de respectar, en tots els casos, el 
que estableix l’article 49 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 
agost, de reforma universitària. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA

Les diferents administracions públiques han de fomen-
tar la creació i el desenvolupament de serveis destinats a 
tenir cura dels nens amb la finalitat de facilitar el millor 
desenvolupament de la funció pública. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA

Els funcionaris que exerceixen el dret de vaga no meri-
ten ni perceben les retribucions corresponents al temps 
en què hagin estat en aquesta situació, i la deducció d’ha-
vers que s’efectuï no té, en cap cas, caràcter de sanció 
disciplinària ni afecta el règim respectiu de les seves pres-
tacions socials. 
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promoció professional dels funcionaris a què es refereix 
l’apartat u d’aquesta disposició addicional establint una 
carrera docent basada en els criteris següents: 

a) Els llocs de treball docent es classifiquen en fun-
ció dels intervals en què es configuri la carrera docent. 

b) Per exercir un lloc de treball concret és necessari 
tenir el grau personal docent requerit. 

c) El grau personal s’adquireix mitjançant un proce-
diment en què s’han de valorar els mèrits acadèmics i 
professionals que es determinin per reglament. 

d) El grau personal de carrera docent es consolida 
per l’accés i l’exercici del lloc de treball corresponent. 
L’exercici de càrrecs unipersonals de govern dels centres 
docents, així com qualsevol altre que no sigui específic de 
la carrera docent, no consolida cap grau personal. A 
aquest efecte, el personal docent pot ocupar llocs de tre-
ball de l’Administració educativa d’acord amb el que 
determinin les respectives relacions de llocs de treball. 

e) Per a l’accés al cos d’ensenyament secundari es 
reserva un nombre determinat de places per a la seva pro-
visió per concurs o concurs oposició d’entre els funciona-
ris que pertanyen al cos de mestres que tinguin la titulació 
requerida i hagin prestat serveis en aquest cos docent en 
el període que s’estableixi. 

f) Els funcionaris de les escales docents d’ensenya-
ment secundari i mestres s’integren en els cossos respec-
tius mitjançant l’obtenció del títol requerit per ingressar-hi, 
sempre que la titulació obtinguda sigui la corresponent a 
l’ensenyament que imparteix. 

4. A partir del grau de carrera docent que es deter-
mini per reglament, els funcionaris del cos de professors 
d’ensenyament secundari s’anomenen catedràtics d’en-
senyament secundari. 

5. Els funcionaris dels cossos i escales docents que 
s’integrin al cos de professors d’ensenyament secundari, 
procedents de cossos o escales que actualment tenen 
reconegut un índex de proporcionalitat 10, grau 2, se’ls 
reconeix aquesta situació als efectes d’atribució de grau 
de carrera docent, que és superior al que s’assigna a la 
resta dels cossos i escales integrats en aquest cos. Aquests 
funcionaris tenen la denominació de catedràtics d’ense-
nyament secundari. 

6. El Govern ha de desplegar les normes bàsiques de 
la funció pública docent que estableix aquesta disposi-
ció. 

7. En funció de les necessitats del servei, i de confor-
mitat amb les relacions de llocs de treball que determini 
l’Administració educativa competent, la funció inspectora 
en matèria d’educació l’han de dur a terme funcionaris 
amb una titulació superior que pertanyin als cossos i esca-
les en què s’ordena la funció pública docent. 

L’oferta pública de llocs de treball d’inspecció educa-
tiva es cobreix per concurs públic, d’acord amb els princi-
pis de mèrit i capacitat i després de superar un curs d’es-
pecialització, l’organització del qual correspon a 
l’Administració educativa competent. L’adscripció dels 
funcionaris seleccionats a la funció inspectora és per perí-
odes no consecutius, que en cap cas no poden ser inferi-
ors a tres anys ni superiors a sis. Els funcionaris nomenats 
per a aquests llocs no consoliden cap grau personal, però 
l’exercici de la funció inspectora es valora com a mèrit als 
efectes de la seva carrera docent. 

Transcorregut el període d’adscripció a la funció ins-
pectora educativa, els funcionaris tenen dret a ocupar pla-
ces corresponents al seu cos o escala a la localitat de la 
seva destinació com a docent. 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la provi-
sió dels llocs de treball de funció inspectora educativa 
només es pot fer pel procediment establert en aquest 
apartat. 

8. Els actuals cossos d’inspectors d’educació bàsica, 
inspectors de batxillerat i inspectors tècnics de formació 

Així mateix, s’integren en aquest cos els funcionaris 
que tenen titulació de diplomat, arquitecte tècnic, engi-
nyer tècnic o equivalent als efectes de docència dels cos-
sos de: 

— Mestres de taller d’escoles de mestria industrial. 
— Mestres de taller d’escoles d’arts aplicades i oficis 

artístics. 
— Ajudants de taller d’escoles d’arts aplicades i oficis 

artístics. 
— Escala de professors de pràctiques i activitats d’en-

senyaments integrats. 

La titulació requerida d’ara endavant per a l’ingrés al 
cos de mestres és la de diplomat universitari, arquitecte 
tècnic, enginyer tècnic o declarada equivalent als efectes 
de docència. 

c) Escala docent d’ensenyament secundari. 
En aquesta escala docent a extingir s’hi integren: 
Els funcionaris que pertanyen als cossos següents: 
— Catedràtics numeraris d’instituts tècnics d’ense-

nyament mitjà. 
— Professors agregats d’instituts nacionals d’ense-

nyament mitjà. 
— Professors numeraris d’escoles oficials d’idiomes. 
— Professors auxiliars d’escoles d’idiomes. 
Així mateix, s’integren en aquesta escala docent d’en-

senyament secundari els funcionaris que no tinguin titula-
ció superior que pertanyen als cossos i escales següents: 

— Professors numeraris d’escoles de mestria indus-
trial. 

— Professors especials d’escoles de mestria indus-
trial. 

— Escala de professors numeraris i psicòlegs d’ense-
nyaments integrats. 

— Escala de matèries tecnicoprofessional i educadors 
d’ensenyaments integrats. 

— Escala tecnicodocent de la Institució San Isidoro. 

d) Escala docent de mestres. 
En aquesta escala a extingir, s’hi integren: 
Els funcionaris que pertanyen als cossos següents:
— Directors escolars d’ensenyament primari. 
— Professors especials d’instituts tècnics ensenya-

ments mitjans. 
— Mestres de taller d’instituts tècnics d’ensenyaments 

mitjans. 

Així mateix, s’integren en aquesta escala docent de 
mestres els funcionaris que no tinguin titulació de diplo-
mat, arquitecte o enginyer tècnic que pertanyen als cos-
sos de: 

— Professors numeraris d’entrada d’escoles d’arts 
aplicades i oficis artístics. 

— Mestres de taller d’escoles de mestria industrial. 
— Mestres de taller d’escoles d’arts aplicades i oficis 

artístics. 
— Ajudants de taller d’escoles d’arts aplicades i oficis 

artístics. 
— Escala de professors de pràctiques i activitats d’en-

senyaments integrats. 

2. Les relacions de llocs de treball docent determi-
nen les característiques dels llocs, així com els funcionaris 
dels cossos i escales que els han d’ocupar. Excepcional-
ment, pot cobrir llocs de treball docents personal contrac-
tat en règim laboral quan per la naturalesa dels llocs es 
requereixi l’ocupació de personal que no tingui les titula-
cions que preveu aquesta disposició. 

3. El Govern ha de desplegar, en el marc dels princi-
pis establerts en aquesta Llei, les normes bàsiques de 
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nic o formació professional de tercer grau, pertanyin a 
algun dels cossos o escales següents: 

— Cos de titulats mitjans, escala d’Administració de 
l’extingit Servei d’Assistència a Pensionistes. 

— Cos de titulats mitjans, escala d’administració de 
l’extingit Servei de Recuperació i Rehabilitació de Minus-
vàlids Físics i Psíquics. 

2.3 Cos administratiu de l’Administració de la Segu-
retat Social: s’hi integren els funcionaris que, tenint la titu-
lació de batxiller unificat polivalent, batxiller superior, for-
mació professional de segon grau o equivalent, pertanyin 
a algun dels cossos o escales següents: 

— Escala d’administratius del suprimit Institut d’Estu-
dis de Sanitat i Seguretat Social. 

— Cos administratiu, escala única de l’extingit Institut 
Nacional de Previsió. 

— Cos administratiu, escala única de l’Institut Social 
de la Marina. 

— Cos administratiu, escala única de l’extingit Mutua-
lisme Laboral. 

— Cos d’executius, escala d’administració de l’extin-
git Servei d’Assistència a Pensionistes. 

— Cos administratiu, escala d’oficials administratius 
de l’extingit Servei de Reassegurança d’Accidents de Tre-
ball. 

— Cos d’executius, escala d’administració de l’extin-
git Servei de Recuperació i Rehabilitació de Minusvàlids 
Físics i Psíquics. 

— Escala única del cos administratiu esmentada a 
l’Ordre ministerial de 4 de juliol de 1981. 

2.4 Cos auxiliar de l’Administració de la Seguretat 
Social: s’hi integren els funcionaris que, tenint la titulació 
de graduat escolar, batxillerat elemental, formació profes-
sional de primer grau o equivalent, pertanyin a algun dels 
cossos o escales següents: 

— Escala d’auxiliars del suprimit Institut d’Estudis de 
Sanitat i Seguretat Social. 

— Cos auxiliar, escala única, de l’extingit Institut Naci-
onal de Previsió. 

— Cos auxiliar, escala única, de l’Institut Social de la 
Marina. 

— Cos auxiliar, escala única, de l’extingit Mutualisme 
Laboral. 

— Cossos auxiliars, escala d’Administració de l’extin-
git Servei d’Assistència a Pensionistes de la Seguretat 
Social. 

— Cos administratiu, escala d’auxiliars administratius 
de l’extingit Servei de Reassegurança d’Accidents de Tre-
ball. 

— Cos d’auxiliars, escala d’administració de l’extingit 
Servei de Recuperació i Rehabilitació de Minusvàlids 
Físics i Psíquics. 

— Escala única del cos auxiliar esmentada a l’Ordre 
ministerial de 4 de juliol de 1981. 

2.5 Cos subaltern de l’Administració de la Seguretat 
Social. 

2.5.1 Escala general: s’hi integren els funcionaris 
amb certificat d’escolaritat que pertanyin a algun dels cos-
sos o escales següents: 

— Escala de subalterns del suprimit Institut d’Estudis 
de Sanitat i Seguretat Social. 

— Cos subaltern, escala general de l’extingit Institut 
Nacional de Previsió. 

— Cos subaltern, escala d’oficis especials, classe de 
vigilants jurats de l’extingit Institut Nacional de Previsió. 

— Cos subaltern, escala única de l’Institut Social de la 
Marina. 

— Cos subaltern, escala única de l’extingit Mutua-
lisme Laboral. 

professional queden integrats al cos d’inspectors al servei 
de l’Administració educativa, la plantilla del qual està 
constituïda pels efectius actuals dels cossos suprimits, i 
queden amortitzades les vacants que es produeixin d’ara 
endavant. 

Els funcionaris del cos d’inspectors al servei de l’Ad-
ministració educativa tenen dret a ocupar llocs de treball 
que pertanyin a la funció inspectora. Així mateix, poden 
accedir als altres llocs propis de la carrera administrativa, 
de conformitat amb els principis de promoció professio-
nal que estableix aquesta Llei. Als efectes de l’oferta 
pública d’inspecció, l’Administració educativa competent 
ha de reservar un percentatge determinat de llocs per a la 
seva provisió per aquests funcionaris. 

9. En el marc de les competències en matèria educa-
tiva atribuïdes pels seus respectius estatuts d’autonomia, 
les comunitats autònomes han d’ordenar la seva funció 
pública docent de conformitat amb el que estableix 
aquesta disposició addicional. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per personal 

funcionari de l’Administració de la Seguretat Social el 
comprès en els estatuts de personal dels extingits Institut 
Nacional de Previsió, Mutualisme Laboral, Servei d’Assis-
tència a Pensionistes, Servei de Reassegurança d’Acci-
dents de Treball, Servei de Recuperació i Rehabilitació de 
Minusvàlids Físics i Psíquics, Institut d’Estudis de Sanitat 
i Seguretat Social i Institut Social de la Marina, així com 
els integrants del cos d’intervenció i comptabilitat i de les 
escales de metges inspectors i de farmacèutics inspectors 
del cos sanitari, llevat dels cossos i escales sanitaris i d’as-
sessors mèdics que es regulen en els estatuts esmentats. 

2. Sense perjudici de l’homologació que pugui acor-
dar el Govern, d’acord amb les facultats que li reconeix 
aquesta Llei, els funcionaris de l’Administració de la Segu-
retat Social s’integren en la forma que a continuació s’es-
tableix en els cossos i escales següents: 

2.1 Cos tècnic de l’Administració de la Seguretat 
Social: s’hi integren els funcionaris que, tenint la titulació 
de llicenciat, enginyer superior o arquitecte superior, per-
tanyin a algun dels cossos o escales següents: 

— Escala de titulats superiors, del suprimit Institut 
d’Estudis de Sanitat i Seguretat Social. 

— Cos tècnic, escala general, de l’extingit Institut 
Nacional de Previsió. 

— Cos tècnic, escala general, de l’Institut Social de la 
Marina. 

— Cos tècnic, escala tecnicoadministrativa, de l’extin-
git Mutualisme Laboral. 

— Cos de titulats superiors, escala d’administració, de 
l’extingit Servei d’Assistència a Pensionistes de la Segure-
tat Social. 

— Cos de lletrats de l’extingit Servei de Reassegu-
rança d’Accidents de Treball, llevat que sigui procedent la 
integració al cos de lletrats de l’Administració de la Segu-
retat Social, en virtut del que preveu l’apartat 2.6 d’aquesta 
disposició. 

— Assessor tècnic de l’extingit Servei de Reassegu-
rances d’Accidents de Treball. 

— Cos de titulats superiors, escales d’administració i 
d’assistència, formació i ocupació de l’extingit Servei de 
Recuperació i Rehabilitació de Minusvàlids Físics i Psí-
quics. 

— Escala tècnica administrativa del cos tècnic de l’Ad-
ministració de la Seguretat Social, esmentada a l’Ordre 
ministerial de 4 de juliol de 1981. 

2.2 Cos de gestió de l’Administració de la Seguretat 
Social: s’hi integren els funcionaris que, tenint la titulació 
de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tèc-
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romandre en els cossos o escales a què pertanyin en la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, que es declaren a 
extingir. 

3. S’autoritza el Govern per assimilar i homologar el 
règim del personal funcionari de l’Administració de la 
Seguretat Social al de l’Administració de l’Estat i els seus 
organismes autònoms. 

4. En el que no preveu aquesta Llei, el personal fun-
cionari de l’Administració de la Seguretat Social es regeix 
per les seves normes estatutàries fins que el Govern no 
procedeixi a la seva homologació amb la resta del perso-
nal de l’Administració de l’Estat, i la seva consegüent inte-
gració a les corresponent plantilles de personal funcionari 
o laboral a iniciativa del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social, amb l’informe previ de la Comissió Superior de 
Personal. 

L’assimilació i homologació del personal funcionari de 
l’Administració de la Seguretat Social s’ha de portar a 
terme d’acord amb els criteris que estableix aquesta Llei, 
en condicions d’igualtat amb la resta dels funcionaris 
públics. 

5. La Comissió Superior de Personal ha d’emetre 
informe sobre les disposicions que es dictin en matèria de 
personal funcionari de l’Administració de la Seguretat 
Social. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Mentre el Govern no reguli els òrgans de govern i par-
ticipació de la MUFACE, es mantenen amb la seva actual 
composició i atribucions el Consell Rector, que assumeix 
les funcions de l’Assemblea General, la Junta de Govern i 
la Gerència. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

1. Els funcionaris afectats pel règim de situacions 
administratives que preveu aquesta Llei han de sol·licitar 
en el termini de sis mesos la seva regularització. 

Els terminis previstos a l’article 29.3 es comencen a 
comptar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

2. Els funcionaris que estiguin en la situació admi-
nistrativa de supernumerari a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei passen a les situacions de servei actiu, o de serveis 
especials i, si s’escau, a la de servei a les comunitats autò-
nomes, segons es determini per reglament. 

Quan hagin de passar a la situació de servei actiu i no 
hi hagi vacants en el cos o escala de procedència, poden 
optar per passar a la d’excedència voluntària o romandre 
a la de supernumerari fins que es produeixi una vacant. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Els cossos, escales, categories, classes o situacions 
que pertanyen o que estan integrades a les entitats a què 
fa referència el número 1 de la disposició addicional set-
zena, declarats a extingir amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, continuen en aquesta situació «a 
extingir» a la seva entrada en vigor. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

1. El personal de la Seguretat Social regulat a l’Esta-
tut jurídic del personal mèdic de la Seguretat Social, a 
l’Estatut del personal auxiliar sanitari titulat i auxiliar de 
clínica de la Seguretat social, a l’Estatut del personal no 
sanitari al servei de les institucions sanitàries de la Segu-
retat Social, així com el dels cossos i escales sanitaris i 
d’assessors mèdics a què es refereix la disposició addici-
onal setzena es regeix, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 1.2 d’aquesta Llei, per la legislació que es dicti en 
aquest aspecte. 

— Cos de subalterns, escala d’ordenances de l’extin-
git Servei d’Assistència a Pensionistes. 

— Cos de subalterns, escala de subalterns del Servei 
de Reassegurances d’Accidents de Treball. 

— Cos de subalterns, escala d’ordenances de l’extin-
git Servei de Recuperació i Rehabilitació de Minusvàlids 
Físics i Psíquics. 

— Escala única del cos subaltern esmentada a l’Ordre 
ministerial de 4 de juliol de 1981. 

2.5.2 Escala d’oficis diversos: s’hi integren els funci-
onaris amb certificat d’escolaritat que pertanyin a algun 
dels cossos o escales següents: 

— Cos subaltern, escala d’oficis especials de l’extingit 
Institut Nacional de Previsió, a excepció de la classe de 
vigilants jurats. 

— Cos de serveis especials, escala d’oficis de l’extin-
git mutualisme laboral. 

— Els funcionaris del cos subaltern de l’Institut Social 
de la Marina que, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 12 de l’Estatut, realitzaven les funcions de conductors 
el 31 de desembre de 1979. 

2.6 Cos de lletrats de l’Administració de la Seguretat 
Social: s’hi integren els funcionaris que, tenint la titulació 
de llicenciat en dret, pertanyin a alguns dels cossos o 
escales següents: 

— Cos de lletrats de l’extingit Institut Nacional de Pre-
visió. 

— Cos especial, escala de lletrats, de l’Institut Social 
de la Marina. 

— Cos de lletrats de l’extingit Mutualisme Laboral. 
— Cos de lletrats de l’extingit Servei de Reassegu-

rança d’Accidents de Treball, sempre que a l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei estiguin ocupant llocs de treball de 
lletrats, així classificats en l’estructura orgànica. 

— Escala única del cos de lletrats esmentada a l’Ordre 
ministerial de 4 de juliol de 1981. 

2.7 Cos d’actuaris, estadístics i economistes de l’Ad-
ministració de la Seguretat Social. 

2.7.1 Escala d’actuaris: s’hi integren els funcionaris 
que, tot i tenir la titulació d’actuari d’assegurances o de 
llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, especi-
alitat actuarial o branca actuarial i de l’empresa financera, 
pertanyin a algun dels cossos o escales següents: 

— Cos d’assessors matemàtics, escales d’assessors 
actuarials, assessors estadístics i assessors econòmics, 
de l’extingit Institut Nacional de Previsió. 

— Cos d’assessors, escala d’assessors actuarials de 
l’extingit Mutualisme Laboral. 

— Escala d’assessors actuarials del cos d’assessors 
esmentada a l’Ordre ministerial de 4 de juliol de 1981. 

2.7.2 Escala d’estadístics i economistes: s’hi integren 
els funcionaris que, tenint la titulació de llicenciat en cièn-
cies econòmiques i empresarials, llevat de l’especialitat 
actuarial o branca actuarial i de l’empresa financera, per-
tanyin a algun dels cossos i escales següents: 

— Cossos d’assessors matemàtics, escales d’asses-
sors actuarials, assessors estadístics i assessors econò-
mics de l’extingit Institut Nacional i Previsió. 

2.8 Cos d’intervenció i comptabilitat de l’administra-
ció de la Seguretat Social: s’hi integren els funcionaris de 
l’actual cos d’intervenció i comptabilitat de la Seguretat 
Social que tenen el títol de llicenciat, enginyer superior o 
arquitecte superior. 

2.9 Els funcionaris que, pel fet de no reunir en la data 
d’entrada en vigor d’aquesta Llei els requisits de titulació 
exigits, no puguin ser integrats en els cossos o escales de 
l’Administració de la Seguretat Social especificats, han de 
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els serveis perifèrics als serveis centrals afectats per les 
transferències. 

Als efectes de transferències de funcionaris, el perso-
nal que actualment estigui en comissió de serveis es con-
sidera destinat en el seu lloc d’origen. 

2. Fins que no finalitzin les transferències de mit-
jans personals a les comunitats autònomes, no es poden 
convocar vacants en els serveis centrals per ser cobertes 
per personal amb destinació en els serveis perifèrics o 
de nou ingrés, excepte quan les vacants corresponguin a 
serveis centrals no afectats per les transferències i no 
puguin ser cobertes per funcionaris amb destinació a la 
mateixa localitat, amb l’informe previ de la Comissió 
Superior de Personal. 

3. Durant el període de transferències de mitjans 
personals a les comunitats autònomes, en els concursos 
convocats per aquestes, tenen preferència entre els funci-
onaris procedents de l’Administració de l’Estat que hi par-
ticipin els que estiguin destinats en els serveis centrals. 

Als funcionaris de l’Administració de l’Estat que, a tra-
vés d’aquests procediments, passin a les comunitats 
autònomes se’ls apliquen les mateixes normes que als 
funcionaris transferits, i els que procedeixin dels serveis 
centrals gaudeixen de les ajudes econòmiques que el 
Govern estableix per compensar les despeses de trasllat i 
de nova instal·lació, sense altra excepció que els que pro-
veeixin llocs de la Comunitat Autònoma de Madrid. 

4. Amb la petició prèvia de les comunitats autòno-
mes, l’Administració de l’Estat pot concedir al seu perso-
nal dels serveis centrals comissions de serveis de fins a 
dos anys de durada amb la finalitat de cooperar, o prestar 
assistència tècnica, a l’Administració de les comunitats 
autònomes. 

5. S’autoritza els organismes competents de l’Admi-
nistració de l’Estat a convocar proves restringides de 
selecció per als seus respectius cossos i escales. Hi poden 
concórrer els funcionaris i el personal controlat assimilat 
destinat als serveis centrals. Les places convocades i les 
vacants consegüentment produïdes als serveis centrals 
s’han de transferir a les comunitats autònomes. 

6. Fins que el Govern, d’acord amb les previsions 
legals, no doni per conclòs el període de transferències de 
mitjans personals a les comunitats autònomes, s’esta-
bleix un règim singular d’excedència voluntària aplicable 
als funcionaris destinats als serveis centrals. Aquesta 
excedència, que es concedeix per un termini mínim de 
cinc anys, comporta el reconeixement preferent de rein-
grés i una indemnització equivalent a vuit mensualitats 
completes. 

Durant el mateix període de temps, el Govern, a peti-
ció de l’interessat i amb l’informe previ de la Comissió 
Superior de Personal, pot concedir la jubilació anticipada 
al funcionari que pertanyi a un cos o escala afectat, pel 
procés de transferències i acollit al règim de drets pas-
sius, destinats als serveix centrals o perifèrics de Madrid, 
que tingui més de seixanta anys d’edat i almenys tres 
triennis complerts, o trenta-cinc anys de serveis efec-
tius. 

La jubilació dóna dret a la percepció del 150 per 100 
de les retribucions bàsiques fins a un màxim del 80 per 
100 de les seves retribucions en actiu i pel període de 
temps que resti fins al compliment de l’edat de jubilació 
forçosa. 

7. Els efectius de personal que, procedents dels ser-
veis centrals, hagin de ser transferits a les comunitats 
autònomes, i que no puguin ser obtinguts per aquestes a 
través dels procediments previstos en aquesta disposició 
transitòria, s’han de procurar mitjançant el sistema de 
trasllat forçós. 

El personal afectat pels trasllats que no es vulgui tras-
lladar pot optar per passar a la situació administrativa 
d’excedència forçosa sense dret a cap retribució. 

2. El personal a què es refereix aquesta disposició 
transitòria pot ocupar els llocs de treball de l’àmbit sani-
tari d’acord amb el que determinin les respectives relaci-
ons de llocs de treball. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

Als efectes del que disposa aquesta Llei, es considera 
equivalent al títol de diplomat universitari haver superat 
tres cursos complets de llicenciatura. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

1. En el termini de sis mesos, a partir de la data d’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha de procedir a 
fer la classificació de les funcions exercides fins aquell 
moment pel personal contractat administratiu per l’Admi-
nistració de l’Estat. 

La classificació ha de determinar els llocs que han 
d’ocupar, segons els casos, funcionaris públics, personal 
laboral i personal en règim laboral temporal. 

D’aquesta classificació, se’n pot deduir l’ampliació o 
disminució, si s’escau, de les plantilles de funcionaris 
públics o de personal laboral. 

2. Tot el personal que hagi prestat servei com a con-
tractat administratiu de col·laboració temporal o com a 
funcionari d’ocupació interí pot participar en les proves 
d’accés per cobrir les places de nova creació. 

En tot cas, aquestes convocatòries d’accés han de res-
pectar els criteris de mèrit i capacitat, mitjançant les proves 
selectives que es determinin per reglament, en què s’han 
de valorar els serveis efectius prestats per aquest personal. 

3. Les comunitats autònomes han d’aplicar les nor-
mes anteriors al personal contractat administratiu de col-
laboració temporal que en depèn per a l’accés a les res-
pectives funcions públiques autònomes. 

4. Els consells de govern de les comunitats autòno-
mes poden convocar proves específiques per al personal 
que, a l’empara del que estableixin disposicions de caràc-
ter general promulgades per les corresponents comunitats 
autònomes, tenia, amb anterioritat al 15 de març de 1984, 
la condició de contractat administratiu, en expectativa d’ac-
cés a la seva respectiva funció pública. Es consideren inclo-
sos en aquest precepte els contractats mitjançant convoca-
tòries públiques abans del 15 de març de 1984. 

5. Excepcionalment, i fins al curs acadèmic 1986-
1987, inclusivament, les universitats poden subscriure 
contractes de col·laboració temporal en règim de dret 
administratiu per al personal docent en les categories 
contractuals a què es refereix la disposició transitòria 10.2 
de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària.

 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA

1. L’assignació dels graus personals que preveu 
aquesta Llei als funcionaris que prestin serveis en el 
moment de la seva entrada en vigor no suposa el cessa-
ment automàtic en el lloc de treball que ocupaven i 
comencen a adquirir el seu grau personal, si compleixen 
els requisits que estableix aquesta Llei, a partir de l’1 de 
gener de 1985. 

2. El funcionari que es consideri perjudicat en l’assig-
nació del seu grau personal pot sol·licitar la revisió 
d’aquesta assignació de conformitat amb els criteris objec-
tius basats en el temps de serveis efectius prestats en el 
seu cos o escala i en el nivell dels llocs ocupats. La Comis-
sió Superior de Personal ha d’emetre informe, en tot cas, 
sobre les propostes de resolució d’assignació de grau.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA VUITENA

1. Durant el període de transferències de mitjans 
personals a les comunitats autònomes, queda prohibida 
la concessió de comissió de servei al personal destinat en 
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tiu que, una vegada realitzada la classificació de llocs de tre-
ball, que regula la disposició transitòria sisena d’aquesta Llei, 
no tingui plaça en les plantilles corresponents. 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

La primera oferta d’ocupació pública que es realitzi 
com a conseqüència del que disposa l’article 18 d’aquesta 
Llei s’ha de fer el 1985. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Queden derogats els següents preceptes de les 
disposicions que se citen: 

A) Totalment: 
Article: 5è,1; 6è, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 31, 36, 

c); 39,1 i 3; 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 88, 91,1 d) i 
e); del 95 per 101, tots dos inclusivament, i 103 del text 
articulat de la Llei de funcionaris civils de l’Estat de 7 de 
febrer de 1964. 

Llei de retribucions 31/1965, de 4 de maig. 
Article 4t, 6è, i 8è, disposicions addicionals 1a, 2a i 5a 

del Reial decret llei 22/1977, de 30 de març. 
Article 16.2 i 40 de la Llei de drets passius dels funciona-

ris de l’administració civil de l’Estat, de 21 d’abril de 1966. 
Articles 6è, 7è i 8è de la Llei de Seguretat Social dels 

funcionaris civils de l’Estat, de 27 de juliol de 1975. 
Article 135.2 de la Llei de procediment administratiu, 

de 17 de juliol de 1958.
Disposició addicional segona de la Llei 70/1978, de 26 

de desembre. 
Llei 8/1973, de 17 de març, per la qual es regula l’in-

grés al cos d’enginyers de mines al servei del Ministeri 
d’Industrial i Energia. 

B) Parcialment, quan s’oposin al que preveu aquesta 
Llei: 

Articles 12, 17, 24.2 i 3; 29, 40 b) i c); 42, 44, 51, 58, 59, 
60.1; 66, 102 i 105 de la Llei de funcionaris civils de l’Estat, 
de 7 de febrer de 1964. 

Articles 10, 13.8 i 17 de la Llei de règim jurídic de l’Admi-
nistració de l’Estat, de 26 de juliol de 1957, i l’article 15.2 
quan es refereixi a les competències atribuïdes per aquesta 
Llei als delegats del Govern i als governadors civils. 

Articles 27.1, 36.1 E. a); 37.1, 38 i 46.2 de la Llei de drets 
passius dels funcionaris de l’Administració de l’Estat, de 
21 d’abril de 1966. 

Article 45.2 del Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Segure-
tat Social, en relació amb el personal a què es refereix la 
disposició addicional setzena 1. 

2. Així mateix, es deroguen totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin al que preveu aquesta 
Llei. 

Per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palma de Mallorca, 2 d’agost de 1984.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la correcció d’errors publicada 
al «BOE» núm. 229, de 24-9-1984, i al «BOE» núm. 244, de 11-10-1984.)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA NOVENA 

1. En aplicació del que disposa l’article 33, els funcio-
naris es jubilen de la manera següent: 

a) L’1 de gener de 1985, els que hagin complert sei-
xanta-vuit anys. 

b) Des de l’1 de gener de 1985 fins al 30 de juny de 
1985, els que compleixin seixanta-vuit anys. 

c) El 30 de juny de 1985, els que hagin complert sei-
xanta-set anys. 

d) Des del dia 1 de juliol de 1985 fins al 31 de desem-
bre de 1985, els que compleixin seixanta-set anys. 

e) El 31 de desembre de 1985, els que hagin com-
plert seixanta-sis anys. 

f) Durant el 1986, els que compleixin seixanta-sis anys. 
g) El 31 de desembre de 1986, els que hagin com-

plert seixanta-cinc anys. 
h) A partir de l’1 de gener de 1987, és de plena aplica-

ció la jubilació en complir els seixanta-cinc anys. 

2. En aplicació del que preveu l’article 33, el personal 
docent es jubila de la manera següent: 

a) El 30 de setembre de 1985, els que hagin complert 
seixanta-vuit i seixanta-nou anys. 

b) El 30 de setembre de 1986, els que hagin complert 
seixanta-sis i seixanta-set anys. 

c) El 30 de setembre de 1987, els que hagin complert 
els seixanta-cinc anys. 

d) A partir de l’1 d’octubre de 1987, és de plena apli-
cació la jubilació als seixanta-cinc anys. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DESENA

Els funcionaris que, com a conseqüència de l’aplicació 
del règim retributiu establert en aquesta Llei, experimentin 
una disminució en el total de les seves retribucions anuals, 
excepte el concepte retributiu de dedicació exclusiva i 
d’aquells altres que depenguin exclusivament de les carac-
terístiques dels llocs de treball o del nivell de rendiment o de 
productivitat dels funcionaris, tenen dret a un complement 
personal i transitori per la diferència, que ha de ser absorbit 
per qualsevol futura millora retributiva segons els criteris 
que estableixin les successives lleis de pressupostos. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ONZENA

Quan s’aprovin les relacions de llocs de treball a què 
es refereix l’article 15 d’aquesta Llei, s’han de proveir mit-
jançant concursos els llocs qualificats així en el moment 
de la seva entrada en vigor. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DOTZENA

S’ajorna l’entrada en vigor dels articles 21, 22 i 23 fins 
a l’1 de gener de 1985. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TRETZENA

Mentre no es constitueixi el Consell Superior de la 
Funció Pública, les seves funcions les ha d’exercir la 
Comissió de Coordinació de la Funció Pública pel que fa a 
la política de personal de les comunitats autònomes.

 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CATORZENA

Fins a l’entrada en vigor de la Llei orgànica a què es 
refereix l’article 104.2 de la Constitució, els funcionaris de 
les forces i cossos de seguretat se segueixen regint per 
les normes que els són aplicables, sense perjudici de 
l’aplicació supletòria d’aquesta Llei. 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Govern, per reial decret, ha d’establir el règim d’indem-
nització que ha de percebre el personal contractat administra-




