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I.    Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 18701 REAL DECRETO 1836/2008, do 8 de novem-

bro, polo que se establecen criterios para a 
aplicación da integración das extintas escalas 
masculina e feminina do corpo de axudantes 
de institucións penitenciarias. («BOE» 280, 
do 20-11-2008.)

A disposición adicional trixésima da Lei orgá-
nica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes, modifica o artigo 1 e a disposición tran-
sitoria primeira da Lei 36/1977, do 23 de maio, de ordena-
ción dos corpos especiais penitenciarios e de creación do 
corpo de axudantes de institucións penitenciarias.

Na súa virtude, o corpo de axudantes de institucións 
penitenciarias configúrase como único, sen diferencia-
ción no acceso ou desempeño de postos por razón de 
sexo, e decláranse extinguidas as anteriores escalas mas-
culina e feminina que o configuraban.

A aplicación efectiva do disposto pode, nalgúns supos-
tos e circunstancias, colidir coa protección do dereito á 
dignidade e á intimidade das persoas internadas.

No primeiro suposto, e en desenvolvemento do 
artigo 23 da Lei orgánica 1/1979, do 26 de setembro, 
xeral penitenciaria, que establece a garantía do respecto 
á dignidade da persoa nos rexistros e cacheos dos inter-
nos, o artigo 4.2.b) do Regulamento penitenciario, apro-
bado polo Real decreto 190/1996, do 9 de febreiro, reco-
ñécelles ás persoas internadas o dereito a que se 
preserve a súa dignidade e intimidade, requiríndose, de 
conformidade co punto terceiro do artigo 68 do devan-
dito regulamento, que a práctica de cacheos con nu inte-
gral a efectúe persoal funcionario do mesmo sexo e con 
todas as garantías de intimidade. Non obstante, esta 
previsión regulamentaria non recolle a totalidade dos 
supostos en que a actividade penitenciaria pode afectar 
a intimidade dos internos.

Asegurar este dereito básico, en calquera situación 
susceptible de afectalo, require a presenza de funciona-
rios do mesmo sexo que o dos internos nos distintos 
centros, dependencias e horarios en que poidan ter 
lugar.

Para iso, esta disposición combina varias medidas:
Asegurar que os labores profesionais concretos e 

relacionados coa esfera da intimidade persoal dos inter-
nos sexan desempeñados por persoal funcionario do 
mesmo sexo que estes.

Determinar, nas relacións de postos de traballo, por-
centaxes mínimas de persoal funcionario do mesmo sexo 
que o dos internos nos distintos centros, dependencias e 
horarios, para posibilitar o normal desenvolvemento do 
servizo de vixilancia, garantindo o dereito á dignidade e á 
intimidade das persoas internadas.

Por analoxía co disposto no artigo 5 da Lei orgá-
nica 3/2007, do 22 de marzo, que dispón que, cando a 
natureza das actividades profesionais concretas ou o con-
texto en que se leven a cabo requira, como «requisito 
profesional esencial e determinante», o seu desempeño 
por persoa dun sexo determinado, non constituirá discri-
minación este feito, «sempre e cando o obxectivo sexa 
lexítimo e o requisito proporcionado», neste real decreto 
cúmprense as condicións e os requisitos exixidos pola 
devandita lei orgánica.

Por outra parte, a supresión legal das antigas escalas, 
masculina e feminina, que conformaban o corpo, require 
establecer criterios transparentes e públicos de ordena-
ción efectiva do persoal funcionario, entre integrantes da 
mesma promoción e de distinta escala de ingreso, para o 
efecto de dirimir as situacións que se puidesen presentar 
na súa carreira profesional.

Na súa virtude, por proposta dos ministros do Interior 
e de Administracións Públicas, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación de Consello de Ministros na 
súa reunión do día 8 de novembro de 2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Organización do servizo penitenciario.

1. A Administración xeral do Estado xestionará a 
prestación dos servizos e actividades de vixilancia no 
interior dos centros penitenciarios e centros de inserción 
social, de acordo co principio de non-discriminación por 
razón de sexo no emprego público.

Non terá a consideración de discriminatorio o desem-
peño de postos ou labores concretos por persoas dun 
sexo determinado, con exclusión das persoas de sexo 
distinto, nos supostos que se recollen nesta disposición e 
que están relacionados con determinadas tarefas deriva-
das do exercicio das funcións encomendadas ao corpo de 
axudantes de institucións penitenciarias nas letras a), b) 
e c) do artigo 3 da Lei 36/1977, do 23 de maio, de ordena-
ción dos corpos especiais penitenciarios e de creación do 
corpo de axudantes de institucións penitenciarias.

2. A organización operativa do servizo de vixilancia 
penitenciaria deberá garantir a preservación do dereito á 
dignidade e á intimidade das persoas internadas, de con-
formidade co disposto no artigo 4.2.b) do Regulamento 
penitenciario, aprobado polo Real decreto 190/1996, do 9 
de febreiro.

A Administración asegurará a realización efectiva, por 
persoal funcionario do mesmo sexo que as persoas 
obxecto de actuación, daqueles labores, funcións e tare-
fas en que se puidesen afectar os dereitos á súa dignidade 
ou intimidade persoal.
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Artigo 2. Medidas relativas á ordenación do persoal e á 
asignación de servizos.

1. A Administración xeral do Estado incluirá na rela-
ción de postos de traballo dos centros penitenciarios e 
centros de inserción social un número de postos da área 
de vixilancia como reserva mínima para o seu desem-
peño por persoal funcionario dun sexo determinado; en 
todo caso, os postos obxecto de reserva non poderán 
superar o 40% do total de vixilancia con respecto a un 
grupo de poboación penitenciaria concreta, e asumirán, 
entre outras, as funcións derivadas da realización de acti-
vidades que puidesen afectar os dereitos á dignidade ou 
á intimidade persoal dos internos.

Esta condición farase constar nas correspondentes 
relacións de postos de traballo e nas convocatorias para 
provisión de postos de traballo, de conformidade co dis-
posto no artigo 39 do Regulamento xeral de ingreso do 
persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de 
provisión de postos de traballo e promoción profesional 
dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado, 
aprobado polo Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.

Se, por insuficiencia de efectivos, se imposibilitase a 
cobertura dos postos de traballo de reserva mínima, o 
órgano competente deberá adoptar as medidas que resul-
ten necesarias para cubrir, de forma provisional ou defini-
tiva, as carencias detectadas, co fin de cumprir os princi-
pios establecidos neste punto.

2. Nos servizos diarios asignarase un mínimo dun 
posto por quenda e módulo, tomando en consideración a 
capacidade operativa de internamento destes, para o seu 
desempeño obrigatorio por persoal funcionario do 
mesmo sexo que o das persoas internadas neles.

3. Malia a adscrición de persoal aos postos de traba-
llo resultantes do disposto nos puntos anteriores, o xefe 
de servizos, nunha circunstancia concreta, poderá enco-
mendarlle a realización das actividades que puidesen 
afectar os dereitos á dignidade ou á intimidade persoal 
dos internos ao persoal funcionario dispoñible que reúna 
a condición sexual requirida.

Artigo 3. Ordenación do persoal do corpo de axudantes 
de institucións penitenciarias.

A integración das extintas escalas feminina e mascu-
lina no corpo de axudantes de institucións penitenciarias 
leva consigo unha nova ordenación do colectivo que 
deberá ser tomada en consideración para todos os efec-
tos previstos na lexislación vixente. Así, o persoal funcio-
nario do corpo de axudantes de institucións penitencia-
rias ordenarase pola data do seu nomeamento, 
respectando a orde de promoción obtida no seu proceso 
selectivo. Dentro do mesmo número de orde, a prelación 
efectuarase tendo en conta a puntuación definitiva obtida 
nel; de se producir un empate nesa puntuación, darase 
preferencia ao funcionario que acredite ter prestado 
durante máis tempo servizos profesionais á Administra-
ción penitenciaria con carácter previo ao seu nomea-
mento como funcionario do corpo de axudantes de insti-
tucións penitenciarias. De se producir un empate nesta 
última circunstancia, decidirase por sorteo.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no ‹‹Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 8 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 18702 REAL DECRETO 1837/2008, do 8 de novembro, 
polo que se incorporan ao ordenamento xurí-
dico español a Directiva 2005/36/CE, do Parla-
mento Europeo e do Consello, do 7 de setem-
bro de 2005, e a Directiva 2006/100/CE, do 
Consello, do 20 de novembro de 2006, relati-
vas ao recoñecemento de cualificacións profe-
sionais, ben como a determinados aspectos do 
exercicio da profesión de avogado. («BOE» 280, 
do 20-11-2008.)
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