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Article novè, apartat quatre. «El que preveuen els 
apartats tres i quatre de l’article setè s’entén referit als 
càrrecs del Consell General en el que els sigui aplicable».

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit.

JUAN CARLOS
El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 698 LLEI 75/1978, de 26 de desembre, de cossos de 
Correus i Telecomunicacions. («BOE» 10, 
d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

Article primer.—U. Els cossos especials de 
l’Administració civil de l’Estat que tenen al seu càrrec els 
serveis postals, inclosos els de la Caixa Postal d’Estalvis i 
de Telecomunicació, així com les plantilles respectives, 
són els següents: 

Places

  

Superior postal i de telecomunicació  . . . . . . 450
De gestió postal i de telecomunicació  . . . . . 1.750
Executiu postal i de telecomunicació  . . . . . . 5.725

Auxiliars postals i de telecomunicació, que 
està integrat per les dues escales següents:

 

— Oficials postals i de telecomunicació  . . 8.200

— De classificació i repartiment  . . . . . . . . . 24.500

Ajudants postals i de telecomunicació  . . . . . 2.200

Tècnics superiors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tècnics mitjans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Tècnics especialitzats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

Auxiliars tècnics, que està integrat per les dues 
escales següents:

 

— Auxiliars tècnics de primera  . . . . . . . . . . 720

— Auxiliars tècnics de segona  . . . . . . . . . . 900

Places no escalafonades:  

— Metges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 Dos. Aquests cossos i places depenen orgànicament 
del Ministeri de Transports i Comunicacions a través de la 
Direcció General de Correus i Telecomunicació.

Tres. Tots els espanyols, sense discriminació de sexe, 
poden formar part d’aquests cossos.

Article segon.—Les funcions que corresponen als cos-
sos esmentats en l’article anterior són les següents:

U. El cos superior postal i de telecomunicació té atri-
buïdes, respecte de l’explotació dels serveis, les altes 
funcions de gestió, organització, planificació, control i 
inspecció, estudi i proposta que, per la seva importància, 
exigeixin un coneixement especial dels serveis postals i 
de telecomunicació i de les disposicions administratives 
que configuren els llocs de més responsabilitat.

Dos. El cos de gestió postal i de telecomunicació 
exerceix les tasques de gestió, inspecció, estudi i pro-
posta que, per la seva importància o responsabilitat, exi-
geixin un coneixement especial de la tècnica i organitza-
ció dels serveis postals i de telecomunicació i de les 
disposicions administratives de caràcter general.

Tres. El cos executiu postal i de telecomunicació duu 
a terme tasques de control, tramitació i col·laboració 
administrativa, així com dels llocs de comandament que 

s’especifiquin en les plantilles orgàniques i aquells altres 
de caràcter operatiu que requereixin coneixements espe-
cials en l’explotació dels serveis.

Quatre. A les diferents escales del cos auxiliar postal 
i de telecomunicació els corresponen les funcions 
següents:

a) A l’escala d’oficials postals i de telecomunicació, 
les tasques de classificació especialitzada de la corres-
pondència, utilitzant, si s’escau, elements mecanitzats i 
els de transmissió telegràfica. Així mateix, li corresponen 
les tasques auxiliars de caràcter administratiu.

b) L’escala de classificació i repartiment té al seu 
càrrec la classificació primària, així com la recollida i el 
lliurament de tota classe de correspondència, pagament 
de girs i cobrament o pagament d’efectes o valors deri-
vats dels serveis de correus o de telecomunicació. Igual-
ment, se li poden encomanar altres tasques complemen-
tàries i subsidiàries de les indicades anteriorment, quan 
els seus components estiguin adscrits a oficines postals o 
telegràfiques que així ho requereixin.

Cinc. Al cos d’ajudants postals i de telecomunicació 
li corresponen funcions consistents en la classificació, 
confecció, tancament i precintament de despatxos, lliura-
ment de la correspondència a les taules, recollida i cus-
tòdia dels despatxos de valors, l’emparellament de la 
correspondència i la inutilització dels seus signes de fran-
queig, com també la càrrega, descàrrega i transborda-
ment d’enviaments postals i materials en general, el 
maneig dels mitjans mecànics utilitzats a aquest efecte i 
les tasques primàries d’instal·lació de xarxes i d’altres 
elements tècnics. Així mateix, realitzen tasques anàlogues 
inherents a aquestes operacions.

Sis. El cos de tècnics superiors exerceix les funcions 
de planificació, direcció, inspecció tècnica, elaboració de 
projectes i supervisió dels edificis i locals, dels sistemes 
de telecomunicació, de les instal·lacions de mecanització 
d’automatització postal i de les instal·lacions industrials, 
així com l’organització i direcció de les reformes, mante-
niment i conservació dels edificis, els sistemes i les 
instal·lacions esmentats.

Set. El cos de tècnics mitjans exerceix les funcions 
que s’exposen en el número anterior que corresponguin 
al seu nivell de formació i ocupa els llocs de comanda-
ment que aquelles requereixin.

Vuit. El cos de tècnics especialitzats realitza tasques 
d’instal·lació, control, manteniment, conservació i repara-
ció d’equips, sistemes i altres mitjans adscrits als serveis 
que exigeixin una especial preparació, i ocupa els llocs de 
comandament que aquestes tasques requereixin, així 
com les tasques auxiliars en l’elaboració de projectes.

Nou. A les diferents escales del cos d’auxiliars tèc-
nics els corresponen les funcions següents:

a) L’escala d’auxiliars tècnics de primera té al seu 
càrrec la instal·lació, conservació i reparació d’equips, 
xarxes, terminals i altres instal·lacions adscrites als ser-
veis postals i de telecomunicació que requereixin una 
preparació particular i no s’assignin al cos de tècnics 
especialitzats, així com el comandament del personal de 
l’escala d’auxiliars tècnics de segona i del cos d’ajudants 
postals i de telecomunicació que estiguin adscrits a les 
tasques primàries d’instal·lació de xarxes i altres elements 
tècnics.

b) L’escala d’auxiliars tècnics de segona, l’execució 
de treballs especialitzats, relatius a la instal·lació, conser-
vació i reparació de xarxes i equips, sota la direcció dels 
auxiliars tècnics de primera.

Article tercer.–U. En els cossos i les escales anterior-
ment enunciats s’hi ingressa a través de l’Escola Oficial de 
Comunicacions, a la qual s’accedeix per oposició lliure o 
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per promoció interna. En el primer cas, s’exigeix el nivell 
de titulació que per a cada cos s’expressa a continuació:

—  Educació universitària (doctors, llicenciats, arqui-
tectes, enginyers i equivalents) per als cossos supe-
rior postal i de telecomunicació i de tècnics supe-
riors.

—  Educació universitària (diplomats, arquitectes 
tècnics, enginyers tècnics, titulats de formació profes-
sional de tercer grau i equivalents) per als cossos de 
gestió postal i de telecomunicació i de tècnics mit-
jans.

—  Ensenyament mitjà (batxillerat, titulació de for-
mació professional de segon grau i equivalents) per 
als cossos executiu postal i de telecomunicació i de 
tècnics especialitzats.

—  Educació general bàsica (graduat escolar i equiva-
lents) per als cossos auxiliars postals i de telecomuni-
cació i d’auxiliars tècnics.

—  Certificat d’escolaritat per al cos d’ajudants pos-
tals i de telecomunicació.

Dos. La promoció interna entre cossos, inclosos els 
declarats a extingir, es realitza mitjançant concurs de 
mèrits i la superació dels cursos de formació que 
s’estableixin.

Per a la resolució del concurs de mèrits, s’hi aplica un 
barem en el qual es combina el temps de permanència en 
el servei, la responsabilitat de les funcions realitzades, 
l’eficàcia demostrada i els estudis realitzats. Així mateix, 
en els casos de promoció d’una escala a una altra d’un 
mateix cos, s’han de determinar reglamentàriament els 
cursos de formació a què cal que assisteixin els funciona-
ris més ben classificats, segons el barem elaborat amb els 
criteris assenyalats anteriorment.

En tot cas, per a la promoció interna entre cossos 
només és exigible la titulació quan la naturalesa de la fun-
ció a realitzar ho requereixi inexcusablement per les seves 
característiques tècniques especials.

Tres. Per a l’ingrés en els diferents cossos per oposi-
ció lliure, s’ha de determinar reglamentàriament la titulació 
concreta exigible, depenent de la funció que calgui dur a 
terme. Igualment, s’ha de fixar a cada convocatòria el per-
centatge que correspongui als dos torns d’ingrés anterior-
ment esmentats. En tot cas, el percentatge de vacants 
reservat per a la provisió a través de la promoció interna no 
pot ser inferior al quaranta per cent, si bé les que no es 
cobreixin poden incrementar les del torn d’oposició lliure.

Article quart.—U. En els cossos de gestió postal i de 
telecomunicació i executiu postal i de telecomunicació, 
així com a l’escala d’oficials postals i de telecomunicació 
del cos d’auxiliars postals i de telecomunicació, hi poden 
haver tres especialitats: postal, de telecomunicació i 
administrativa. A través dels oportuns cursos de forma-
ció, es pot passar d’una especialitat a una altra.

Dos. Els funcionaris que vulguin prestar servei a la 
Caixa Postal d’Estalvis han d’aprovar prèviament el curs 
de formació bancària que correspongui.

Article cinquè.—U. Als funcionaris pertanyents als 
cossos especials, inclosos en l’àmbit d’aquesta Llei, els és 
aplicable íntegrament la normativa general dels funciona-
ris civils de l’Estat.

Dos. A efectes del que disposa el paràgraf anterior, 
els diferents cossos que s’enumeren en l’article primer, u, 
s’assimilen als de la resta de l’Administració civil de 
l’Estat, d’acord amb els nivells de titulació establerts per a 
l’ingrés, segons el que disposa l’article tercer, u, d’aquesta 
Llei.

Tres. El cos executiu postal i de telecomunicació que 
es crea en aquesta Llei té la mateixa consideració i tracta-
ment econòmic que el cos general administratiu de 
l’Administració civil de l’Estat, d’acord amb el que disposa 

l’article tercer, punt u, de la Llei noranta-tres/mil nou-cents 
seixanta-sis, per la qual es van crear els cossos especials 
executius de Correus i Telecomunicacions.

Article sisè.—U. En els cossos d’auxiliars postals i de 
telecomunicació i d’auxiliars tècnics s’estableix el grau de 
carrera, amb una quantia del dotze per cent del sou inicial 
corresponent al nivell de proporcionalitat d’aquells.

Dos. El grau de carrera s’acredita per l’accés a 
l’escala corresponent; es merita un grau de carrera en 
l’escala de classificació i repartiment i d’auxiliars tècnics 
de segona, i dos en les escales d’oficials postals i de tele-
comunicació i d’auxiliars tècnics de primera.

Tres. Aquest grau de carrera és independent del que 
s’estableixi amb caràcter general a l’Administració i com-
patible amb aquest, per raó de la permanència en el servei.

Article setè.—U. A través del sistema de retribucions 
complementàries es remunera la més gran responsabili-
tat, perillositat i penositat, en concepte de les quals tenen 
especial tractament els treballs en torns de nit, torns en 
dies festius i torns especials que puguin comportar els 
llocs de treball dels diferents cossos.

Dos. Als funcionaris que hagin de dur a terme la 
feina en condicions d’especial perillositat, se’ls ha 
d’assegurar degudament en les modalitats d’accidents i 
mort per causa del servei, sens perjudici del seu dret a la 
meritació de les quantitats que legalment els correspon-
guin.

Tres. Reglamentàriament s’han de determinar els 
llocs de treball en què, per ocupar-los, es requereixi una 
determinada capacitat física i, així mateix, s’ha d’establir 
un quadre de malalties professionals pròpies de les activi-
tats laborals de la Direcció General de Correus i Telecomu-
nicació. Periòdicament s’han d’efectuar les revisions 
mèdiques necessàries per comprovar l’adequació física 
del funcionari amb el seu lloc de treball i, en cas que no es 
doni aquesta adequació, s’ha d’assignar un nou lloc, 
d’acord amb les seves condicions físiques.

Quatre. El canvi de lloc de treball del funcionari afec-
tat per l’aparició de processos patològics contrets en 
l’exercici del lloc esmentat i inclosos en el quadre de 
malalties professionals no suposa cap minva en els drets 
econòmics adquirits.

Article vuitè.—A tots els funcionaris de carrera que 
s’integrin en els cossos creats per aquesta Llei se’ls reco-
neixen, a efectes retributius de tot tipus, l’antiguitat i per-
manència que hagin acreditat al servei de l’Administració.

Article novè.—Els sous corresponents a cada nivell de 
proporcionalitat es calculen sobre la base que en cap cas 
l’inferior dels que estableix el Decret llei vint-i-dos/mil 
nou-cents setanta-set, de trenta de març, sigui menor que 
el salari mínim interprofessional, amb les limitacions 
derivades del que s’estableixi en la Llei anual de pressu-
postos generals de l’Estat.

Article deu.—A la Direcció General, i presidida pel 
director general o persona que ell delegui, s’ha de consti-
tuir una comissió de personal que, integrada en nombre 
igual per membres designats per la Direcció i per repre-
sentants dels funcionaris, ha de participar en l’elaboració 
dels reglaments de règim interior i en les qüestions rela-
cionades amb les condicions d’ocupació.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

a) Queden extingits els cossos i les escales 
següents:

— executiu de correus,
— executiu de telecomunicació,
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— auxiliar de correus,
— auxiliar de telecomunicació,
— carters urbans,
— repartidors de telecomunicació,
— enginyers de telecomunicació,
— enginyers tècnics de telecomunicació,
— escala complementària d’ajudants de telecomuni-

cació,
— auxiliars mecànics de telecomunicació,
— construcció i manteniment de xarxes de teleco-

municació, i
— les places no escalafonades que, d’acord amb el 

que regula la disposició transitòria primera, han de que-
dar integrades en els nous cossos.

b) Es declaren a extingir els cossos i les escales 
següents:

— tècnics de correus,
— tècnics de telecomunicació,
— escala de radiotelegrafistes de telecomunicació i
— subalterns de correus.

Segona

Sens perjudici del que disposa l’article primer d’aquesta 
Llei, que fixa les dotacions definitives que han d’assolir els 
respectius cossos, s’ha de tenir en compte que:

a) Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-vuit, 
la plantilla del cos especial de gestió postal i de teleco-
municació té una dotació de tres-centes seixanta-set 
places, que s’ha d’incrementar en exercicis successius 
fins a assolir la xifra establerta en l’article primer, a 
mesura que es vagin amortitzant les dotacions corres-
ponents als cossos tècnics de correus i telecomunicació 
declarats a extingir.

b) La plantilla del cos d’auxiliars postals i de tele-
comunicació –escala de classificació i repartiment– es 
dota durant l’exercici de mil nou-cents setanta-vuit amb 
vint-i-tres mil vuit-centes places, que s’ha d’incrementar 
de manera esglaonada durant els exercicis de mil nou-
cents setanta-nou i mil nou-cents vuitanta en tres-cen-
tes cinquanta places cada anualitat, fins a assolir les 
vint-i-quatre mil cinc-centes places de la seva plantilla 
definitiva.

c) Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-vuit, la 
plantilla del cos d’ajudants postals i de telecomunicació té 
una dotació de mil places, que s’ha d’incrementar en 
exercicis successius fins a assolir les dues mil dues-cen-
tes places de la seva plantilla definitiva, a mesura que es 
vagin amortitzant les dotacions corresponents al cos de 
subalterns de Correus, declarat a extingir.

d) La plantilla del cos de tècnics mitjans es dota 
durant l’exercici de mil nou-cents setanta-vuit amb dues-
centes vuitanta-quatre places, que s’ha d’incrementar en 
exercicis successius, a mesura que es vagin produint les 
extincions per qualsevol causa de les dotacions de l’escala 
de radiotelegrafistes, fins a assolir les tres-centes setanta-
cinc places de la seva plantilla definitiva.

e) Durant l’exercici de mil nou-cents setanta-vuit, la 
plantilla del cos d’auxiliars tècnics –escala d’auxiliars tèc-
nics de segona– té una dotació de mil tres-centes dinou 
places, que s’han d’anar amortitzant en exercicis poste-
riors amb motiu de vacants, fins a assolir la xifra de vuit-
centes de la seva plantilla definitiva.

Tercera

En els cossos d’auxiliars postals i de telecomunicació 
–escales d’oficials postals i de telecomunicació i de classi-
ficació i repartiment–, de tècnics superiors, de tècnics 
mitjans i de tècnics especialitzats, els increments resul-
tants dels augments de places en les seves plantilles amb 

relació a la suma dels anteriors cossos, que respectiva-
ment s’integren en aquests, s’han de finançar amb baixa 
en els crèdits de contractació corresponents i les dota-
cions complementàries que siguin legalment necessàries, 
i a aquest efecte s’autoritza el Ministeri d’Hisenda per 
habilitar els crèdits corresponents.

Quarta

Els efectes econòmics d’aquesta Llei durant l’any mil 
nou-cents setanta-vuit s’han d’atendre íntegrament amb 
els crèdits pressupostaris aprovats per la Llei u/mil nou-
cents setanta-vuit, de dinou de gener.

En conseqüència, els creixements mensuals que 
puguin experimentar les retribucions bàsiques dels fun-
cionaris s’han d’atendre mitjançant la minoració corres-
ponent en els crèdits per a les retribucions complemen-
tàries d’aquests.

Cinquena

Atesa la complexitat que suposa l’aplicació de la nor-
mativa d’aquesta Llei, quan es refereix a la integració dels 
actuals funcionaris en els nous cossos que es creen, pro-
cés que s’ha de desenvolupar durant l’exercici de mil nou-
cents setanta-nou, s’autoritza el Govern a efectuar les 
transferències de crèdit que siguin necessàries en els con-
ceptes de despesa del capítol u dels serveis de Correus i 
Telecomunicació, i fins i tot a l’obertura de nous concep-
tes durant els exercicis pressupostaris de mil nou-cents 
setanta-vuit i mil nou-cents setanta-nou.

Sisena

S’autoritza el Govern a efectuar les transferències de 
crèdit que siguin necessàries per fer efectius els aug-
ments reals de les pagues extraordinàries i els triennis de 
mil nou-cents setanta-vuit.

Setena

El Govern, a proposta del Ministeri de Transports i 
Comunicacions, ha de promulgar els reglaments que des-
pleguin aquesta Llei en el termini de sis mesos a partir de 
la seva vigència.

Vuitena

U. En el termini màxim de sis mesos, la Direcció 
General de Correus i Telecomunicació ha de fer un estudi 
de tots els llocs de treball per adaptar-los a les noves plan-
tilles, amb indicació de les remuneracions econòmiques 
que per tots els conceptes corresponguin a cadascun dels 
llocs. Aquesta classificació s’ha de fer pública per a 
coneixement del personal, així com totes les variacions o 
modificacions que s’hi puguin introduir en el futur.

Dos. Els funcionaris pertanyents a cadascun dels 
nous cossos que es regulen en aquesta Llei han d’ocupar 
els llocs que se’ls assigni en els cossos esmentats en el 
termini màxim de sis mesos, d’acord amb el que disposa 
el número anterior, i que els hagin correspost d’acord 
amb les normes de provisió que s’estableixin; altrament, 
perden els drets consegüents.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

U. Al cos superior postal i de telecomunicació regu-
lat en aquesta Llei hi poden accedir els funcionaris de 
carrera pertanyents als actuals cossos tècnics de Correus 
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i de Telecomunicació. A aquest efecte, i per una sola 
vegada, s’ha d’establir un concurs basat en la considera-
ció ponderada de:

a) La possessió de la titulació requerida per a l’ingrés 
al cos; 

b) L’antiguitat en els cossos de procedència i en els 
serveis de Correus i Telecomunicació;

c) L’historial professional, tant des del punt de vista 
dels llocs ocupats en els serveis com dels estudis i altres 
mèrits relacionats amb les activitats postals i de teleco-
municació.

Dos. Als funcionaris dels cossos tècnics de Correus i 
de Telecomunicació que no accedeixin al cos superior 
postal i de telecomunicació se’ls concedeix el dret a optar 
entre integrar-se en el nou cos de gestió postal i de teleco-
municació automàticament o continuar en els cossos on 
estan integrats actualment, que es declaren «a extingir». 
En aquest últim cas, els és aplicable el mateix règim 
econòmic en remuneracions bàsiques que als funcionaris 
del cos superior postal i de telecomunicació, si bé 
l’increment produït per aquest concepte s’ha de sostreure 
de les retribucions complementàries. Els funcionaris per-
tanyents a aquest cos a extingir poden aspirar als 
mateixos llocs de treball per als quals estaven habilitats 
per la legislació anterior.

Tres. Al cos de gestió postal i de telecomunicació 
s’integren automàticament els funcionaris dels actuals 
cossos tècnics de Correus i de Telecomunicació que hagin 
optat per aquesta integració, així com els funcionaris de 
carrera dels actuals cossos executius que hi accedeixin, 
d’acord amb els criteris i procediments establerts en el 
número u d’aquesta disposició.

Quatre. Al cos executiu postal i de telecomunicació 
s’integren automàticament els funcionaris dels actuals 
cossos executius de Correus i de Telecomunicació que no 
hagin accedit al cos de gestió i els que no hagin optat per 
integrar-se al cos de tècnics especialitzats, així com els 
funcionaris de carrera dels actuals cossos auxiliars de 
Correus i de Telecomunicació que hi accedeixin d’acord 
amb els criteris i procediments establerts en el número u 
d’aquesta disposició.

Cinc. A les corresponents escales del cos d’auxiliars 
postals i de telecomunicació s’integren:

a) A l’escala d’oficials postals i de telecomunicació, 
automàticament, els funcionaris dels actuals cossos auxi-
liars de Correus i de Telecomunicació que no hagin acce-
dit al cos executiu postal i de telecomunicació.

b) A l’escala de classificació i repartiment, automàti-
cament, els funcionaris dels actuals cossos de carters 
urbans i repartidors de telecomunicació. Als funcionaris 
del cos de subalterns de Correus que tinguin com a mínim 
un any de servei se’ls concedeix l’opció d’integrar-se a 
l’escala de classificació i repartiment, amb la realització 
prèvia d’un curs de capacitació a l’Escola Oficial de Comu-
nicacions.

c) Als funcionaris d’aquest cos que no s’hagin inte-
grat en l’escala de classificació i repartiment se’ls conce-
deix el dret d’integrar-se al nou cos d’ajudants postals i de 
telecomunicació o continuar al cos en què estan integrats 
actualment, que es declara «a extingir». En aquest darrer 
cas, els és d’aplicació el mateix règim econòmic, en remu-
neracions bàsiques, que als funcionaris del cos auxiliar 
postal i de telecomunicació, sense percepció de cap grau 
de carrera dels que estableix l’article sisè d’aquesta Llei. 
Els funcionaris pertanyents a aquest cos tenen les 
mateixes funcions i poden aspirar als mateixos llocs de 
treball per als quals estaven habilitats per la legislació 
anterior.

Sis. Al cos especial d’ajudants postals i de telecomu-
nicació s’integren automàticament els funcionaris de 

l’actual cos de subalterns de Correus que hagin optat per 
aquesta integració.

Set. Al cos de tècnics superiors s’integren automàti-
cament els actuals funcionaris de carrera que tinguin 
aquesta titulació i exerceixin funcions corresponents a 
aquest cos, així com els procedents de places no escalafo-
nades, sens perjudici de la seva possible integració futura 
en un cos del Departament.

Vuit. Al cos de tècnics mitjans s’integren automàtica-
ment els actuals funcionaris de carrera que tinguin 
aquesta titulació o assimilada i que exerceixin funcions 
corresponents a aquest cos, així com els procedents de 
places no escalafonades, sens perjudici de la seva possi-
ble integració futura en un cos del Departament.

Nou. Al cos de tècnics especialitzats s’integren 
automàticament els actuals funcionaris de carrera del cos 
executiu de telecomunicació, diplomats en centrals o 
auxiliars d’equips, i els del cos executiu de telecomunica-
ció procedents del cos d’auxiliars mecànics de telecomu-
nicació, els actuals funcionaris de carrera dels diferents 
cossos de Correus i Telecomunicació que ocupin el lloc de 
delineants l’u de gener de mil nou-cents setanta-vuit i que 
estiguin en possessió de la titulació necessària, i dues 
places no escalafonades de delineants, així com funciona-
ris de carrera del cos d’auxiliars mecànics de telecomuni-
cació i del cos d’auxiliars de telecomunicació que hagin 
obtingut el diploma en centrals o auxiliars d’equip que hi 
accedeixin, d’acord amb els criteris i procediments esta-
blerts en el número u d’aquesta disposició.

Deu. A les corresponents escales del cos d’auxiliars 
tècnics s’integren:

a) A l’escala d’auxiliars tècnics de primera, 
automàticament, la resta de funcionaris de carrera de 
l’actual cos auxiliar mecànic i del d’auxiliars de teleco-
municació que siguin diplomats en centrals o auxiliars 
d’equip que no hagin accedit al cos de tècnics especia-
litzats; els funcionaris de carrera, capatassos, del cos de 
construcció i manteniment de xarxes i els funcionaris 
no escalafonats de tallers gràfics que tinguin actual-
ment coeficients d’u coma nou o u coma set, així com 
els funcionaris de carrera del cos de construcció i man-
teniment de xarxes que hi accedeixin d’acord amb els 
criteris i procediments establerts en el número u 
d’aquesta disposició.

b) A l’escala d’auxiliars tècnics de segona, la resta de 
funcionaris de carrera de l’actual cos de construcció i 
manteniment de xarxes, així com la resta de funcionaris 
procedents de places no escalafonades de tallers gràfics.

Segona

En el termini màxim de dos anys, i després dels estu-
dis de racionalització del servei necessaris, s’ha d’integrar 
a l’escala de classificació i repartiment el personal del 
correu rural que hagi de desenvolupar la jornada normal 
dels funcionaris postals i que exerceixi les competències 
pròpies de l’escala esmentada. Si aquesta integració no 
és possible per l’escàs àmbit del territori i càrrega de tre-
ball que hagi de servir aquest personal del correu rural, la 
seva relació contractual amb la Direcció General continua 
tenint caràcter laboral, amb negociació de les seves con-
dicions de treball, tot això sens perjudici que, quan la 
carteria o agència postal que ocupi sigui elevada a la cate-
goria d’estafeta o oficina tècnica, s’incorpori automàtica-
ment al cos d’auxiliars postals i de telecomunicació a tra-
vés de l’escala de classificació i repartiment, sense 
discriminació de sexe.

Tercera

Amb caràcter excepcional, en el termini de sis mesos, 
els funcionaris que actualment pertanyin als cossos tèc-
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nics i executiu, tant de Correus com de Telecomunicació, 
així com del cos de construcció i manteniment de xarxes, 
es poden jubilar sempre que tinguin més de seixanta anys 
d’edat. Els drets d’aquesta jubilació són els mateixos que 
els correspondrien si assolissin l’edat de jubilació 
forçosa.

Quarta

S’autoritza la Direcció General de Correus i Teleco-
municació perquè, excepcionalment, i per una sola 
vegada, convoqui proves selectives restringides per a 
l’accés als diferents cossos i escales, a les quals pot 
concórrer el personal eventual interí i el personal con-
tractat de col·laboració temporal que estigui prestant 
serveis l’u de gener de mil nou-cents setanta-vuit. Així 
mateix, té aquest dret el personal interí i contractat que 
hagi hagut de cessar entre l’u de gener de mil nou-
cents setanta-sis i la data esmentada per incorporació 
al servei militar.

Cinquena

Mentre no es dictin les normes reglamentàries per al 
desplegament d’aquesta Llei, continuen vigents les espe-
cífiques de cadascun dels cossos, en el que no s’oposi al 
contingut d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Ùnica. Queden derogades totes les disposicions que 
s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit.

JUAN CARLOS

El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 805 LLEI 78/1978, de 26 de desembre, de canvi de la 
denominació del cos d’auxiliars mecànics de la 
Loteria Nacional pel d’especialistes electrome-
cànics de la Loteria Nacional i condicions 
d’ingrés al cos. («BOE» 10, d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

Article únic.—L’actual cos d’auxiliars mecànics de la 
Loteria Nacional rep d’ara endavant la denominació de 
cos d’especialistes electromecànics de la Loteria Nacional.

Per ingressar al cos s’ha d’acreditar la possessió del 
títol de formació professional de segon grau o equivalent 
i les altres circumstàncies legals i reglamentàriament 
establertes.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la seva publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit. 

JUAN CARLOS

El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 806 LLEI 79/1978, de 26 de desembre, d’ampliació 
de les plantilles del cos especial facultatiu de 
tècnics comercials de l’Estat i del cos especial 
de diplomats comercials de l’Estat. («BOE» 10, 
d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

Article primer

La plantilla del cos especial facultatiu de tècnics 
comercials de l’Estat s’incrementa en cinquanta places i 
queda fixada en dues-centes noranta-vuit places. Aquest 
increment s’ha de portar a efecte en tres anualitats, com 
s’indica a continuació:

L’u de gener de mil nou-cents setanta-nou: vint places.
L’u de gener de mil nou-cents vuitanta: quinze places.
L’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u: quinze places.

Article segon

La plantilla del cos especial de diplomats comercials 
de l’Estat s’incrementa en cent places i queda fixada en 
dues-centes vuitanta places. Aquest increment s’ha de 
portar a efecte en quatre anualitats, com s’indica a conti-
nuació:

L’u de gener de mil nou-cents setanta-nou: vint-i-cinc 
places.

L’u de gener de mil nou-cents vuitanta: vint-i-cinc 
places.

L’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u: vint-i-cinc 
places.

L’u de gener de mil nou-cents vuitanta-dos: vint-i-cinc 
places.

Article tercer

En els pressupostos generals de l’Estat de cadascun 
dels exercicis en què s’efectuï l’increment de places s’hi 
han d’incloure les dotacions necessàries per al compli-
ment d’aquesta Llei.

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit.

JUAN CARLOS
El president de les Corts,

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 

 863 LLEI 80/1978, de 28 de desembre, per la qual es 
modifica l’article 18 de la Llei 1/1970, de 4 
d’abril, de caça, relatiu a la constitució de 
vedats socials. («BOE» 11, de 12-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts, 
sanciono:

Article únic.

Es modifica l’article 18 de la Llei u/mil nou-cents 
setanta, de quatre d’abril, afegint al text un número més, 
que queda redactat en els termes següents:

«Set. Quan en un vedat social hi hagi terrenys encla-
vats no sotmesos a règim cinegètic especial, la superfície 
total dels quals no excedeixi el trenta-cinc per cent del 
vedat establert, el Ministeri d’Agricultura pot acordar que 
aquests terrenys enclavats formin part del vedat social 
amb els mateixos drets i obligacions que els que hi estan 
integrats.


