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Dos. Adscripció inicial a especialitats. 1. L’adscrip-
ció inicial dels funcionaris que en l’actualitat pertanyin al 
cos superior d’inspectors de finances de l’Estat, o que 
puguin superar les proves selectives d’accés que s’esti-
guin desenvolupant en la data d’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei, a una o diverses de les especialitats que 
es creen en l’apartat u, s’ha d’efectuar segons el cos o 
cossos de funcionaris d’origen, o l’àrea funcional que 
correspongui a les matèries cursades a l’Escola d’Hi-
senda Pública.

Així mateix, els funcionaris que hagin ingressat al 
cos superior d’inspectors de finances de l’Estat amb pos-
terioritat a l’1 de gener de 1986 poden sol·licitar la seva 
adscripció inicial a una especialitat addicional a la que 
els correspongui segons els criteris esmentats anterior-
ment. L’adscripció efectiva a aquesta especialitat addici-
onal exigeix la superació del curs que, a l’efecte, s’im-
parteixi a l’Escola d’Hisenda Pública.

2. L’adscripció inicial dels funcionaris que accedeixin 
al cos superior d’inspectors de finances de l’Estat en les 
proves selectives d’accés que es convoquin a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei s’ha d’efectuar a l’especialitat 
resultant de les proves selectives esmentades. A aquests 
efectes, la convocatòria de les proves selectives d’accés ha 
de distribuir les places convocades entre les diferents espe-
cialitats, segons les necessitats del servei.

Tres. Obtenció de noves especialitats. L’obtenció 
d’una nova especialitat diferent d’aquella o aquelles a 
les quals es va efectuar l’adscripció inicial ha de tenir lloc 
en els termes següents:

1. L’obtenció d’una nova especialitat exigeix la supe-
ració prèvia dels oportuns cursos que, a l’efecte, s’im-
parteixin a l’Escola d’Hisenda Pública. Per a l’accés a 
aquests cursos és requisit necessari la permanència 
mínima d’un termini de dos anys en un o més llocs de 
treball corresponents a una de les especialitats a les 
quals inicialment s’hagi estat adscrit.

2. El nombre de places dels cursos esmentats en el 
número u anterior, per a cadascuna de les diferents especia-
litats, s’ha de determinar segons les necessitats del servei.

Quatre. Reserva de llocs de treball. En les relacions 
de llocs de treball, es poden reservar en exclusiva llocs 
de treball al cos superior d’inspectors de finances de 
l’Estat, o a una o diverses de les especialitats esmenta-
des en l’apartat u anterior. Quan la reserva es faci a favor 
del cos en general o de diverses especialitats d’aquest, 
es pot determinar que alguna d’aquestes tingui la consi-
deració de mèrit específic per a la cobertura d’aquest lloc 
de treball.

Cinc. Mobilitat funcional. 1. La cobertura de llocs de 
treball que hagin estat reservats en exclusiva a una o diver-
ses de les especialitats previstes en l’apartat u exigeix la 
prèvia adscripció o obtenció d’aquesta especialitat en els 
termes previstos en els apartats dos i tres anteriors.

2. Per a la provisió de llocs de treball corresponents 
a les diferents especialitats s’ha de valorar l’antiguitat 
segons la que es tingui en cadascuna d’aquelles, amb 
independència de l’antiguitat en el cos superior d’ins-
pectors de finances de l’Estat.

L’antiguitat en cadascuna de les especialitats la deter-
mina la data d’adscripció inicial o d’obtenció d’aquesta, 
segons es tracti de l’especialitat o les especialitats d’ac-
cés, o de les que es puguin adquirir d’acord amb el que 
disposa l’apartat tres.

Per als funcionaris que pertanyin al cos superior 
d’inspectors de finances de l’Estat en la data d’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret llei, es considera com a 
antiguitat en l’especialitat o les especialitats a les quals 
se’ls adscriu d’acord amb l’apartat dos, l’antiguitat que 
tinguin en aquest cos.

7180 REIAL DECRET LLEI 2/1989, de 31 de març, 
sobre estructuració del cos superior d’inspec-
tors de finances de l’Estat. («BOE» 78, d’1-4-
1989.)

El cos superior d’inspectors de finances de l’Estat va 
ser creat per la disposició addicional novena, u, 2, de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública, per integració dels antics cossos d’ins-
pecció d’assegurances i estalvi, inspecció de duanes i 
impostos especials, intervenció i comptabilitat de l’Admi-
nistració de l’Estat i inspecció financera i tributària.

L’extraordinària complexitat de l’àmbit respecte 
del qual havien d’exercir les seves funcions els 
funcionaris d’aquest cos amb la consegüent necessitat 
de coneixements específics per a cadascun dels seus 
diferents aspectes ha impedit en la pràctica que es pugui 
desenvolupar, amb totes les seves conseqüències, el 
sistema d’un cos únic de funcionaris.

Aquesta situació ha obligat a plantejar la necessitat 
d’articular una reforma del cos superior d’inspectors de 
finances de l’Estat que, salvaguardant l’essència subja-
cent en la configuració d’un cos únic, amb els conse-
güents avantatges per a la gestió dels interessos públics 
que això reporta, permeti adaptar-ne l’estructura a les 
necessitats derivades de la seva funció.

Aquesta reforma se sustenta en el manteniment d’un 
cos únic que s’estructura en especialitats segons les 
grans àrees funcionals del seu àmbit d’actuació. Aquesta 
estructuració es combina amb l’articulació del sistema 
d’adscripció inicial a una especialitat i la possibilitat ulte-
rior d’adquirir una altra o altres especialitats a través de 
la superació dels oportuns cursos on s’imparteixin les 
matèries específiques d’aquestes especialitats, a partir 
del tronc comú de coneixements propis de tots els funci-
onaris del cos.

El sistema es completa amb la definició dels mecanis-
mes de cobertura de llocs de treball adaptats a l’estruc-
tura que acabem d’exposar, i amb la regulació del règim 
transitori que tingui en compte la problemàtica en l’actu-
alitat del cos superior d’inspectors de finances de l’Estat.

La utilització de l’instrument normatiu del reial 
decret llei es justifica pel rang legal de les normes que 
en l’actualitat regulen el disseny de la funció pública en 
general, i del cos superior d’inspectors de finances de 
l’Estat en particular. Concorren en aquest supòsit els 
requisits de l’article 86 de la Constitució espanyola, això 
és, que no es tracti d’una de les matèries excloses de 
regulació a través d’aquest instrument normatiu i que es 
doni una situació d’extraordinària i urgent necessitat, com 
a conseqüència de l’exigència de definir el sistema amb 
anterioritat a l’oferta pública d’ocupació per al 1989.

En virtut d’això, en ús de l’autorització continguda 
a l’article 86 de la Constitució espanyola, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 31 de març de 1989,

D I S P O S O :

Article únic: U. Creació d’especialitats. Es creen en 
el cos superior d’inspectors de finances de l’Estat les 
especialitats següents:

a) Inspecció financera i tributària i gestió i política tri-
butària.

b) Inspecció i gestió de duanes i impostos especi-
als.

c) Intervenció, control pressupostari i financer del 
sector públic i comptabilitat pública.

d) Inspecció d’entitats d’assegurances i de fons i 
plans de pensions.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 31 de març de 1989.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern en funcions,

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

3. L’exercici d’aquesta mobilitat no impedeix l’oferta 
en les convocatòries de proves selectives d’accés al cos 
superior d’inspectors de finances de l’Estat, de places 
vacants en les diferents especialitats per proveir-les amb 
personal de nou accés.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S’autoritza el Govern, a proposta dels ministres d’Eco-
nomia i Hisenda i per a les Administracions Públiques, a 
dictar qualsevol disposició que sigui necessària per al 
desplegament d’aquest Reial decret llei.


