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diputacions provincials poden assumir la gestió ordinària 
dels serveis propis de l’Administració autònoma en el ter-
ritori de la província, en els termes que estableixin els 
estatuts i les lleis esmentades. Les transferències o dele-
gacions sempre s’han d’efectuar per a la totalitat de les 
diputacions provincials compreses en l’àmbit territorial 
de la respectiva comunitat autònoma. 

2. Als efectes de la direcció i control de l’exercici dels 
serveis assignats o delegats a les diputacions provincials, 
la comunitat autònoma pot elaborar programes i dictar 
directrius sobre la gestió dels serveis, que són de compli-
ment obligat per a les diputacions, així com demanar en 
qualsevol moment informació sobre la gestió del servei, 
enviar comissionats i formular els requeriments perti-
nents per esmenar les deficiències observades. 

En cas d’incompliment de les directrius, denegació de 
les informacions sol·licitades o inobservança dels requeri-
ments formulats, la comunitat autònoma, d’acord amb el 
que disposi la seva legislació, pot suspendre o deixar 
sense efecte la transferència o delegació o executar la 
competència. En aquest últim supòsit, les ordres de la 
comunitat autònoma són vinculants per a tots els agents 
que gestionin el servei de què es tracti. 

3. En els supòsits de delegació i de gestió ordinària 
dels serveis de les comunitats autònomes per les diputa-
cions provincials, les resolucions que aquestes adoptin es 
poden recórrer en alçada davant els òrgans d’aquelles. 

En aquests supòsits, les comunitats autònomes també 
poden promoure la revisió d’ofici dels actes de les diputa-
cions provincials d’acord amb el que preveu la legislació 
vigent. 

4. Les diputacions provincials poden organitzar els 
serveis transferits o delegats, que exerceixen sota la seva 
responsabilitat, d’acord amb el que disposen els parà-
grafs anteriors. 

Article sis. 

Quan les diputacions provincials gestionin serveis 
propis de les comunitats autònomes, aquestes, d’acord 
amb la seva legislació, poden fixar mòduls de funciona-
ment i finançament i nivells de rendiment mínim, i pel 
que fa al cas han d’atorgar les corresponents dotacions 
econòmiques. Les diputacions provincials poden millorar 
aquests mòduls i nivells utilitzant les seves pròpies dispo-
nibilitats pressupostàries. 

Article set. 

En els supòsits de competències concurrents, les 
comunitats autònomes i les diputacions provincials es 
poden coordinar als efectes de la gestió dels serveis cor-
responents, a més dels supòsits en què la coordinació 
estigui imposada per llei. 

Per a això es poden unir els pressupostos respectius, 
sense que això n’impliqui la integració. 

Article vuit. 

1. Les comunitats autònomes poden delegar en les 
diputacions provincials, segons la naturalesa de la matè-
ria, l’exercici de competències transferides o delegades 
per l’Estat a aquelles, llevat que la llei a què es refereix 
l’article 150, 2, de la Constitució disposi el contrari. 

2. L’Estat no pot transferir o delegar directament les 
seves competències a les diputacions provincials. No obs-
tant això, pot encomanar a aquestes el servei de recapta-
ció de tributs. 

27280 LLEI 12/1983, de 14 d’octubre, del procés auto-
nòmic. («BOE» 247, de 15-10-1983, i «BOE» 251, 
de 20-10-1983.)

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. 

TíTOL PRImER 
Disposicions generals 

Article u. 

Abans de l’aprovació per part del Govern d’un projecte 
de llei d’harmonització s’han d’escoltar les comunitats 
autònomes. 

Article dos. 

El Govern i, si s’escau, les Corts Generals poden dema-
nar als òrgans de les comunitats autònomes la informació 
que necessitin sobre l’activitat que aquestes duguin a 
terme en exercici de les seves pròpies competències. 

Les informacions obtingudes per aquest mitjà les 
poden utilitzar totes les comunitats autònomes, que 
també poden sol·licitar a l’Administració de l’Estat la infor-
mació que necessitin per a l’exercici adequat de les seves 
competències. 

Article tres. 

El Govern ha de vetllar per l’observança per part de les 
comunitats autònomes de la normativa estatal aplicable i 
pot formular els requeriments que siguin procedents, a fi 
de solucionar les deficiències si s’escau advertides. 

Article quatre. 

1. A fi d’assegurar a cada moment la necessària 
coherència de l’actuació dels poders públics i la impres-
cindible coordinació, s’han de reunir de forma regular i 
periòdica, almenys dues vegades a l’any, conferències 
sectorials dels consellers de les diferents comunitats autò-
nomes i del ministre o ministres del ram, sota la presidèn-
cia d’un d’aquests, amb la finalitat d’intercanviar punts de 
vista i examinar en comú els problemes de cada sector i 
les accions projectades per afrontar-los i resoldre’ls. 

2. La convocatòria de la conferència l’ha de realitzar 
el ministre competent, bé es tracti de reunions ordinàries 
o de les extraordinàries que tinguin lloc per al tractament 
d’assumptes que no admetin demora. En aquest últim 
cas, la convocatòria també es pot formular a instància 
d’algun dels seus membres. 

TíTOL II

Comunitats autònomes i diputacions provincials 

Article cinc. 

1. Sens perjudici de les competències que la legisla-
ció de règim local, tant de l’Estat com de les comunitats 
autònomes, atribueixi a les diputacions provincials, les 
lleis de les comunitats autònomes els poden transferir 
competències pròpies de la comunitat o delegar-los-en 
l’exercici, sempre sota la direcció i control d’aquestes. Les 
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2. El Govern, escoltades les comunitats autònomes, 
ha d’elaborar els principis i criteris de comptabilitat regio-
nal de les administracions públiques, que són aplicables a 
l’Administració de les comunitats autònomes per procu-
rar-ne l’adequació a la metodologia de la Comunitat Eco-
nòmica Europea. 

Article catorze. 

El Tribunal de Comptes, òrgan suprem de control 
extern de la gestió econòmica i financera del sector públic, 
ha d’establir seccions territorials per a l’exercici de les 
funcions que li assigna la seva llei orgànica en l’àmbit de 
cada comunitat autònoma. 

Article quinze. 

1. Les comunitats autònomes que hagin assumit esta-
tutàriament competències en relació amb les corporacions 
de dret públic representatives d’interessos econòmics, han 
d’adequar la seva actuació als principis següents: 

a) S’han de constituir en el territori de totes les comu-
nitats autònomes, cambres agràries, cambres de comerç, 
indústria i navegació, cambres de la propietat urbana i 
confraries de pescadors, amb aquestes denominacions o 
altres de similars. 

b) L’àmbit territorial d’aquestes corporacions és l’es-
tablert pels seus propis Estatuts. 

c) Tenen caràcter d’òrgans de consulta i col·laboració 
amb l’Administració de l’Estat i de les comunitats autòno-
mes, i estan sotmeses a la tutela administrativa d’aquestes 
últimes. A més de les competències administratives que 
puguin assumir per atribució legal o per delegació de les 
administracions públiques, tenen com a funció pròpia la 
prestació de serveis als seus membres i la representació i 
defensa dels seus interessos econòmics i corporatius, sens 
perjudici de la llibertat sindical i d’associació empresarial. 

d) Tots els càrrecs dels òrgans del govern de les corpo-
racions esmentades tenen caràcter representatiu i són ele-
gits per un període de mandat de la mateixa durada, mitjan-
çant sufragi lliure i secret entre els membres associats. 

2. Les corporacions de dret públic representatives 
d’interessos professionals que hi hagi o que es constituei-
xin en el territori de cada comunitat autònoma han d’ajus-
tar la seva organització i competències als principis i 
regles bàsiques establertes en la legislació de l’Estat per a 
les entitats esmentades, sens perjudici de qualssevol 
altres competències que els pugui atribuir o delegar l’Ad-
ministració autonòmica. 

3. mitjançant una llei de l’Estat es poden constituir 
consells generals o superiors de les corporacions a les 
quals es refereix aquest article per assumir la representa-
ció dels interessos corporatius en l’àmbit nacional o inter-
nacional. Tanmateix, els acords dels òrgans d’aquestes 
corporacions amb competències en un àmbit inferior al 
nacional no són susceptibles de ser recorreguts en alçada 
davant els consells generals o superiors, llevat que els 
seus estatuts no disposin el contrari. 

TíTOL IV 

Transferències de serveis 

Article setze. 

L’Administració de l’Estat, amb vista als traspassos de 
serveis a les comunitats autònomes, s’ha d’acomodar als 
criteris següents: 

a) El conjunt de traspassos de serveis referits a una 
mateixa matèria ha de preveure dates d’entrada en vigor 
homogènies, amb anterioritat a les quals l’Administració 

Article nou. 

1. En les comunitats autònomes uniprovincials que 
es constitueixin, la Diputació Provincial hi queda integrada 
amb els efectes següents: 

a) Una vegada constituïts els òrgans de representa-
ció i govern de la comunitat autònoma o en el moment 
que estableixin els respectius estatuts, queden dissolts de 
ple dret els òrgans polítics de la Diputació. 

b) L’Administració provincial queda totalment inte-
grada en l’Administració autonòmica. 

c) La comunitat autònoma, a més de les competèn-
cies que li corresponguin segons el seu Estatut, assumeix 
la plenitud de les competències i dels recursos que en el 
règim comú corresponguin a la Diputació Provincial. 

d) La comunitat autònoma se subroga en les relaci-
ons jurídiques que derivin de les activitats anteriors de la 
Diputació Provincial. 

2. Les comunitats autònomes uniprovincials tenen a 
més el caràcter de corporació representativa a què es 
refereix l’article 141, 2, de la Constitució. 

Article deu. 

El que disposa aquesta Llei, en relació amb les diputaci-
ons provincials, és aplicable als cabildos i consells insulars 
i altres corporacions de caràcter representatiu a què es refe-
reix l’article 141, 2, de la Constitució, i, tanmateix, no és apli-
cable als consells insulars el que disposa l’article anterior. 

Article onze. 

El que disposa aquest títol s’entén sempre sens perju-
dici del règim propi de les diputacions forals. 

TíTOL III 

Règim general de les administracions de les 
comunitats autònomes 

Article dotze. 

1. És aplicable a l’Administració de les comunitats 
autònomes i als organismes que en depenguin la legisla-
ció de l’Estat sobre el procediment administratiu comú, 
sens perjudici de les especialitats derivades de l’organit-
zació pròpia d’aquelles. Aquestes especialitats les ha 
d’aprovar per llei la comunitat autònoma respectiva, 
sense que en cap cas es puguin reduir les garanties que 
estableix la legislació estatal a favor de l’administrat. 

2. També és aplicable a l’Administració de les comu-
nitats autònomes la legislació sobre expropiació forçosa i 
sobre el sistema de responsabilitat patrimonial de l’Admi-
nistració. La competència legislativa de les comunitats 
autònomes sobre contractes i concessions administrati-
ves s’ha d’ajustar a la legislació bàsica de l’Estat. 

3. No obstant el que estableix l’apartat anterior, en els 
supòsits en què correspongui a les comunitats autònomes 
el desplegament legislatiu i l’execució de la legislació bàsica 
de l’Estat en les matèries esmentades, cal atenir-se al que 
disposen la Constitució i els estatuts respectius. 

Article tretze. 

1. Fins que una llei de l’Estat no estableixi un règim 
diferent, en virtut del que preveu l’article 149, 1, 18, de la 
Constitució, són aplicables a l’Administració de les comu-
nitats autònomes i als organismes i empreses que en 
depenguin les mateixes regles sobre comptabilitat i con-
trol econòmic i financer aplicables a l’Administració de 
l’Estat, sens perjudici de les especialitats que derivin dels 
estatuts respectius. 
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4. Quan es transfereixin serveis, siguin de l’Adminis-
tració central o de l’Administració institucional, la presta-
ció dels quals estigui gravada amb taxes o reporti ingres-
sos de dret privat, l’import de la recaptació líquida 
obtinguda per aquelles i aquests en l’àmbit territorial de 
la comunitat autònoma disminueix la valoració del cost 
efectiu del servei transferit. 

El ministeri d’Economia i Hisenda ha de dictar les nor-
mes pressupostàries i comptables necessàries per asse-
gurar que les comunitats autònomes disposin dels fons 
inherents al traspàs de serveis en la data de la seva efec-
tivitat. 

Article vint. 

1. Els expedients en tramitació corresponents als 
serveis o competències que estiguin pendents de resolu-
ció definitiva, abans de la data d’efectivitat de la transfe-
rència, s’han de lliurar a la comunitat autònoma per a la 
seva decisió. No obstant això, els recursos administratius 
contra resolucions de l’Administració de l’Estat els han de 
tramitar i resoldre els òrgans d’aquesta. Les conseqüèn-
cies econòmiques que si s’escau en resultin són a càrrec 
de qui hagi adoptat la resolució definitiva. 

2. El lliurament de béns, drets i obligacions i docu-
mentació s’ha de formalitzar mitjançant la corresponent 
acta de lliurament i recepció de conformitat amb la nor-
mativa estatal corresponent. 

Article vint-i-u. 

1. Els reials decrets de transferència han de determi-
nar les concessions i els contractes administratius afec-
tats pel traspàs, i la subrogació en els drets i deures de 
l’Administració estatal es produeix en relació amb aquests 
per l’Administració de la comunitat autònoma correspo-
nent. 

2. És títol suficient per a la inscripció en el Registre 
de la Propietat del traspàs de béns immobles de l’Admi-
nistració de l’Estat a la comunitat autònoma el certificat 
expedit per la Comissió mixta dels acords de traspàs 
degudament promulgats. Aquest certificat ha de contenir 
els requisits exigits per la legislació hipotecària. 

TíTOL V 

De la reforma de l’Administració de l’Estat 

Article vint-i-dos. 

1. Com a conseqüència de la reordenació de compe-
tències i serveis que resultin del procés autonòmic s’ha 
de reestructurar l’Administració de l’Estat, observant, en 
tot cas, els principis constitucionals d’eficàcia, desconcen-
tració, coordinació i economia de la despesa pública. 

2. El Govern ha de donar compte al Congrés dels 
Diputats, cada sis mesos, de les mesures de reforma que, 
en relació amb els serveis dels departaments ministerials 
i organismes que en depenen, hagin adoptat en el període 
immediatament anterior per acomodar-ne l’estructura a 
les exigències del procés autonòmic. 

Article vint-i-tres. 

La reforma administrativa a què es refereix l’article 
anterior ha d’atendre primordialment els criteris i objec-
tius següents: 

a) Reorganitzar els serveis dels departaments minis-
terials i organismes que en depenen per acomodar-los a 
les funcions que, d’acord amb el procés autonòmic, 
segueixin pertanyent a aquests. 

de l’Estat ha de disposar l’oportuna reforma de la seva 
pròpia estructura administrativa. 

b) El traspàs de serveis s’ha de programar preferent-
ment tenint en compte els ja efectuats en relació amb les 
comunitats autònomes constituïdes. 

Article disset. 

Els reials decrets de traspassos de serveis han d’esta-
blir la data de la seva entrada en vigor. 

Article divuit. 

1. Els reials decrets de transferències en matèria de 
competències compartides han d’establir de forma 
expressa les funcions que queden reservades a la titulari-
tat de l’Estat, així com les fórmules de relació i coordina-
ció entre les dues instàncies. 

2. Els reials decrets de traspàs de serveis han de con-
tenir: 

a) Referència a les normes constitucionals i estatutà-
ries que justifiquin cada traspàs. 

b) Designació dels òrgans i, si s’escau, entitats que 
es traspassen. 

c) Relacions nominals del personal transferit, amb 
expressió del seu número de registre de personal i, a més, 
en el cas dels funcionaris, del seu lloc de treball, situació 
administrativa i règim de retribucions; en el del personal 
contractat, de les condicions del contracte i règim de retri-
bucions, i en el de personal laboral, de la seva categoria, 
lloc de treball i règim de retribucions. 

En cap cas no es poden transferir places vacants no 
dotades pressupostàriament. 

d) La valoració definitiva o provisional del cost efec-
tiu dels serveis transferits, així com les modificacions que, 
si s’escau, s’hagin d’efectuar en els pressupostos de l’Es-
tat o dels organismes autònoms corresponents, de con-
formitat amb el que estableix l’article següent. 

e) Inventari detallat dels béns, drets i obligacions de 
l’Administració de l’Estat que es transfereixen, amb espe-
cificació de les dades que permetin la identificació cor-
recta dels béns immobles. 

f) Inventari de la documentació administrativa rela-
tiva al servei o competències transferides. 

Article dinou. 

1. El cost efectiu dels serveis transferits està format 
per a cada servei i comunitat autònoma per la suma dels 
corresponents costos directes, indirectes i despeses d’in-
versió que corresponguin. 

2. La valoració dels serveis transferits s’ha de realit-
zar d’acord amb el que disposa la disposició transitòria 
primera, número 2, de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, 
segons el cost efectiu de la prestació dels serveis esmen-
tats, dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma 
receptora durant l’exercici pressupostari immediatament 
anterior al d’efectivitat de la transferència. Aquest cost 
efectiu es determina d’acord amb la metodologia comuna, 
aplicable a totes les comunitats autònomes, que el Govern 
ha d’aprovar amb l’elaboració prèvia per part del Consell 
de Política Fiscal i Financera constituït per la Llei orgànica 
esmentada.

3. En el supòsit que manquin les dades definitives 
per realitzar la valoració a què es refereix el número ante-
rior, s’ha de procedir a transferir provisionalment a la 
comunitat autònoma els crèdits disponibles en el pressu-
post de l’Estat, corresponents als serveis que es transfe-
reixen. En aquest supòsit la comunitat autònoma està 
obligada a destinar aquests crèdits a les finalitats previs-
tes en el pressupost per a la seva execució per part de 
l’Estat. 
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una destinació forçosa en les comunitats autònomes als 
que estiguin en expectativa de destinació, sempre que 
hagin estat més de tres mesos en la situació esmentada. 
A aquests efectes, s’elegeixen, en primer terme, els que 
tinguin càrregues familiars menors, i en segon, els que 
tinguin menys anys de servei a l’Administració. 

8. Les transferències dels crèdits pressupostaris cor-
responents als funcionaris dels serveis centrals es fan 
efectives en el moment del trasllat. Si els funcionaris en 
expectativa de destinació han participat en algun concurs 
en el període de tres mesos a què es refereix l’apartat 
anterior, el trasllat no es fa efectiu, sinó en el cas que, 
resolt aquell, no hagin obtingut plaça. 

9. No obstant el que estableixen els apartats anteri-
ors, el Govern ha d’establir un règim especial de jubilació 
anticipada als funcionaris afectats que així ho sol·licitin i 
que tinguin més de trenta anys de serveis efectius. Els 
que ho sol·licitin sense aquesta antiguitat poden optar per 
un règim singular d’excedència de deu anys de durada 
mínima i una indemnització que ha de regular el Govern. 

10. Els trasllats de funcionaris que impliquin un canvi 
de residència s’han d’indemnitzar degudament, en tot 
cas, sens perjudici que en els pressupostos generals de 
l’Estat s’incloguin les partides necessàries per facilitar 
préstecs amb destinació a nou habitatge i altres ajudes 
complementàries. 

11. L’Administració de l’Estat no pot convocar proves 
selectives per a l’ingrés de personal en els cossos o esca-
les en què hi hagi funcionaris en expectativa de destina-
ció. 

Article vint-i-cinc. 

1. Els funcionaris transferits s’integren com a funcio-
naris propis de les comunitats autònomes de les quals 
depenen orgànicament i funcionalment. Les comunitats 
autònomes han d’assumir totes les obligacions de l’Estat 
en relació amb aquests, incloses les que es derivin del 
règim de Seguretat Social o classes passives que els 
siguin aplicables. 

2. La provisió de les vacants que es produeixin en els 
llocs de treball corresponents als serveis transferits o que 
s’hagin de transferir s’ha d’ajustar al procediment 
següent: 

a) La comunitat autònoma ha de comunicar l’exis-
tència de les vacants a l’Administració de l’Estat, a fi que 
aquesta atengui la seva provisió, en la forma que disposa 
l’article anterior. En la provisió d’aquestes vacants, en les 
comunitats autònomes on, a més de la llengua oficial de 
l’Estat, hi hagi una altra llengua oficial, l’Administració de 
l’Estat ha de tenir en compte aquest fet. 

b) Transcorreguts cinc mesos i si és estrictament 
necessari per assegurar l’exercici de les competències 
que els pertanyen, les comunitats autònomes poden 
nomenar personal interí per als llocs vacants fins que es 
produeixin els trasllats del personal estatal, d’acord amb 
el que preveu l’article anterior, o es resolguin els concur-
sos a què es refereix l’article següent. 

c) Només es pot nomenar o contractar personal per 
ocupar els llocs de treball de caràcter polític o d’especial 
confiança. 

3. Les competències administratives que afectin la 
relació funcional o de serveis dels funcionaris esmentats 
les exerceixen les comunitats autònomes, sens perjudici 
de la gestió unitària de la mUFACE i de les classes passi-
ves i, si s’escau, del règim general de la Seguretat Social 
que els sigui aplicable. 

Les comunitats autònomes han de remetre informació 
periòdica als òrgans centrals corresponents de gestió de 
personal, sobre les incidències relatives a la relació funci-
onal o de serveis que afectin aquests funcionaris. 

b) Supressió de les estructures de gestió que resul-
tin innecessàries i, si s’escau, la seva reconversió en els 
serveis de coordinació, planificació, inspecció i documen-
tació que resultin imprescindibles. 

c) Reestructuració de l’Administració perifèrica 
d’acord amb els criteris anteriors, amb supressió de les 
delegacions ministerials i reagrupament dels serveis que 
hagin de subsistir sota l’autoritat del governador civil, que 
és l’únic delegat de l’Administració de l’Estat a les provín-
cies, assistit pels òrgans de suport necessaris. 

S’exceptuen de la regla anterior les delegacions d’hi-
senda. 

d) Els serveis perifèrics situats en l’actualitat a l’es-
glaó regional o el millor nivell de rendiment dels quals 
sigui supraprovincial, s’han de reestructurar de conformi-
tat amb els criteris establerts als paràgrafs anteriors sota 
l’autoritat del delegat del Govern. 

TíTOL VI

De la funció pública 

Article vint-i-quatre. 

1. Els funcionaris adscrits a òrgans perifèrics de l’Ad-
ministració estatal o d’altres institucions públiques, els 
serveis dels quals siguin transferits a les comunitats autò-
nomes, passen a dependre d’aquestes, en els termes pre-
vistos a l’article 25.1 d’aquesta mateixa Llei, i se’ls han de 
respectar els drets de qualsevol ordre que els correspon-
guin en el moment del traspàs. 

2. Els funcionaris estatals transferits a les comunitats 
autònomes continuen pertanyent als seus cossos o esca-
les d’origen i tenen els mateixos drets econòmics, de car-
rera i professionals que corresponguin als funcionaris 
dels cossos o escales esmentats que estiguin en servei 
actiu. 

3. Una vegada adoptats els acords de transferències 
de serveis, i abans de formar els annexos de personal a 
transferir, els departaments ministerials afectats han d’ha-
ver format les relacions de funcionaris adscrits als seus 
serveis centrals i organismes que en depenen que volun-
tàriament pretenguin ser traslladats a les comunitats 
autònomes. 

4. Abans que transcorrin dos mesos des de la publi-
cació dels reials decrets de transferències, els departa-
ments ministerials han d’haver adaptat la seva organitza-
ció a les exigències del procés autonòmic, en el sentit 
indicat a l’article 23 d’aquesta Llei, i determinar els llocs 
de treball que s’han de suprimir. 

5. En el termini indicat al paràgraf anterior, els depar-
taments han de promoure o programar l’adscripció dels 
funcionaris que ocupaven llocs suprimits als nous llocs de 
treball que resultin de la reorganització i, si s’escau, als 
que estiguin coberts per funcionaris que hagin sol·licitat 
voluntàriament el seu trasllat a les comunitats autòno-
mes. 

Els funcionaris adscrits al Departament que tinguin un 
nombre més alt d’anys de servei en una determinada 
localitat tenen preferència per ocupar lloc de treball. 

El Govern ha d’aprovar les normes necessàries per-
què la provisió de llocs de treball es realitzi de conformitat 
amb criteris públics i objectius. 

6. Els funcionaris que no resultin adscrits a un altre 
lloc de treball en la forma indicada a l’apartat anterior 
queden en expectativa de destinació i poden participar en 
els concursos que es realitzin per a llocs corresponents al 
seu cos i categoria i pertanyents a altres departaments o 
administracions. 

7. Una vegada traslladats els funcionaris que ho 
hagin sol·licitat voluntàriament, es procedeix a assignar 
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ponents. El règim d’aquests funcionaris és igualment l’es-
tablert al paràgraf 2 de l’article anterior. 

Article trenta. 

1. Els funcionaris no compresos en els articles 28 i 29 
d’aquesta Llei, i, en tot cas, els funcionaris transferits, 
sens perjudici del que disposa l’article 24, 2, d’aquesta 
mateixa Llei, s’integren en els cossos o escales propis de 
cada comunitat autònoma. La seva selecció, formació i 
promoció s’ha de realitzar d’acord amb els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat a què es refereixen els articles 
23, 2, i 103, 3, de la Constitució. L’Administració de l’Estat, 
a proposta del Consell Superior de la Funció Pública, pot 
establir programes mínims i assumir, d’acord amb les 
comunitats autònomes, la realització de cursos de forma-
ció i perfeccionament. 

2. A proposta del Consell Superior de la Funció 
Pública o d’una comunitat autònoma, el Govern pot 
homologar cossos o escales de funcionaris, atenent els 
requisits exigits per a l’ingrés en aquests, la titulació i les 
característiques de les funcions que exerceixin en les 
administracions d’origen, únicament als efectes que els 
funcionaris puguin participar en els concursos de trasllats 
que convoquin l’Estat i les comunitats autònomes. 

3. Les convocatòries per a ingrés als cossos o esca-
les a què es refereix aquest article, així com les dels con-
cursos en què puguin participar funcionaris d’altres admi-
nistracions públiques, segons el que estableix aquest títol, 
s’han de publicar per a la seva validesa en el butlletí ofi-
cial de la comunitat autònoma i en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», amb independència del seu anunci en qualsevol 
altre mitjà de publicitat. 

Article trenta-u. 

1. Es crea el Consell Superior de la Funció Pública, 
que està integrat per representants de l’Administració de 
l’Estat, de les comunitats autònomes i del personal, en les 
proporcions que estableixi la llei que fixi les bases del 
règim estatutari dels funcionaris. 

2. Es constitueix una comissió permanent dels titu-
lars dels òrgans directament encarregats de l’administra-
ció del personal de l’Estat i de les comunitats autònomes, 
a l’efecte de coordinar les polítiques del personal, per for-
mar el pla d’oferta d’ocupació en les administracions 
públiques i proposar les mesures que siguin necessàries 
per executar el que estableix aquesta Llei o la Llei a què es 
refereix el paràgraf anterior. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.—L’Administració de l’Estat ha de regularitzar 
la situació econòmica i administrativa del personal al seu 
servei abans de procedir al seu trasllat a les comunitats 
autònomes. En tot cas, l’Administració estatal és respon-
sable del pagament dels endarreriments o qualssevol 
indemnitzacions a què el personal tingui dret per raó de la 
seva situació amb anterioritat al trasllat. 

Segona.—Els funcionaris estatals transferits a les 
comunitats autònomes poden ocupar llocs de treball 
dependents de les diputacions provincials mentre aques-
tes executin serveis propis de les comunitats autònomes i 
actuïn com a òrgans d’aquestes, sense que s’alteri la dis-
ciplina legal de la seva relació de feina ni, per tant, la seva 
condició de funcionaris estatals dependents de la comuni-
tat autònoma, en els termes de l’article 25, 1, d’aquesta 
Llei. 

Tercera.—Les disposicions d’aquesta Llei són aplica-
bles al personal contractat i als funcionaris de l’Adminis-
tració local adscrits o integrats, segons els casos, al servei 
de les comunitats autònomes en la mesura que les pecu-
liaritats del seu règim i funcions ho permetin. 

4. Els funcionaris a què es refereix aquest article no 
poden ser adscrits en les comunitats autònomes a llocs 
de treball que no corresponguin a la seva categoria i cos 
o escala. 

5. En tot cas, les sancions disciplinàries a funcionaris 
transferits que impliquin una separació del servei no es 
poden adoptar sense el dictamen previ del Consell d’Es-
tat. 

Article vint-i-sis. 

1. Els funcionaris a què es refereix l’article anterior 
poden  participar en els concursos que convoquin les 
comunitats autònomes per a la provisió dels seus llocs de 
treball, en igualtat de condicions amb la resta de funcio-
naris propis d’aquelles. 

2. Transcorreguts dos anys des de la seva transferèn-
cia o trasllat a les comunitats autònomes, els funcionaris 
poden participar en els concursos de trasllat que convo-
qui l’Estat per cobrir llocs de treball vacants en els seus 
serveis. 

3. Amb la mateixa limitació temporal, els funcionaris 
poden participar en els concursos de trasllat que convo-
quin altres comunitats autònomes diferents de les de des-
tinació. En convocar els concursos esmentats, aquestes 
han de reservar un terç de les places per a funcionaris 
transferits o traslladats a altres comunitats autònomes. El 
dret preferent a l’adjudicació d’aquestes places és perso-
nal i no es pot exercir a partir del setè any de la transferèn-
cia o trasllat. 

4. Finalitzat aquest últim termini, els funcionaris 
poden concursar en igualtat de condicions a les places 
vacants de les comunitats autònomes. El règim d’aquests 
trasllats és el previst a l’article 24 d’aquesta Llei. 

Article vint-i-set. 

1. La creació de cossos o escales per les comunitats 
autònomes s’ha de fer mitjançant una llei de les seves 
respectives assemblees legislatives, deixant de banda, en 
tot cas, les previsions establertes en aquest títol. 

2. D’acord amb el que disposa l’article 23, 2, de la 
Constitució, no es pot reconèixer un dret preferent per a 
ingrés en els cossos o escales que creïn les comunitats 
autònomes, mitjançant la realització de proves restringi-
des o per qualsevol altre procediment d’accés, al personal 
contractat per aquelles amb anterioritat a l’aprovació de 
la legislació sobre el règim estatutari dels funcionaris que 
es dicti en desplegament de l’article 149, 1, 18, de la Cons-
titució. 

Article vint-i-vuit. 

1. Tenen caràcter nacional els cossos o escales de 
funcionaris als quals en el futur una llei de l’Estat assigni 
aquest caràcter. 

Les funcions pròpies d’aquests cossos o escales les 
han d’exercir en les comunitats autònomes funcionaris 
procedents d’aquests. 

2. Els funcionaris dels cossos nacionals poden parti-
cipar en els concursos que convoquin l’Administració de 
l’Estat i les comunitats autònomes, per a la provisió de 
llocs de treball dels cossos esmentats existents en aques-
tes. 

Article vint-i-nou. 

A iniciativa de les comunitats autònomes, l’Estat pot 
acordar que determinats llocs de treball de l’Administra-
ció d’aquelles els exerceixin funcionaris de cossos o esca-
les estatals. S’ha d’informar d’aquesta decisió els òrgans 
competents en matèria de personal de l’Administració de 
l’Estat, als efectes de l’ampliació de les plantilles corres-
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com a dia inicial el de la formalització de la transferència 
dels funcionaris a un ens preautonòmic o comunitat autò-
noma, encara que s’hagi produït amb anterioritat a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei. 

Per tant, 
mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir. 

Palau de la Zarzuela, madrid, 14 d’octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ mÁRQUEZ

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la correció d’errades 
publicada al «BOE» 251, de 20-10-1983.)

DISPOSICIó TRANSITòRIA 

Els consells generals o superiors ja existents de les 
corporacions de dret públic representatius d’interessos 
econòmics o professionals subsisteixen amb l’organitza-
ció i les atribucions que els confereix la legislació estatal 
vigent, fins que es dicti la normativa prevista a l’article 15, 
3, d’aquesta Llei. 

DISPOSICIó FINAL 

1. Aquesta Llei entra en vigor al cap de cinc mesos de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». 

2. Aquesta Llei és aplicable a tots els funcionaris 
transferits. Per al còmput del termini a què es refereix l’ar-
ticle 26, apartats 2 i 3, d’aquesta Llei, s’ha de considerar 


