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MINISTERI
PER A LES ADMINISTRACIONS

 PÚBLIQUES
14961 REIAL DECRET LEGISLATIU 2/1994, de 25 de 

juny, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, pel que 
fa a la provisió de llocs de treball de funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. («BOE» 154, de 29-6-1994.)

La disposició addicional novena de la Llei 22/1993, de 
29 de desembre, de mesures fiscals, de reforma del règim 
jurídic de la funció pública i de la protecció per desocupa-
ció, modifica el sistema de valoració de mèrits en els con-
cursos de provisió de llocs de treball reservats a funciona-
ris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional i atribueix a les comunitats autònomes la com-
petència d’execució, en el marc de la legislació bàsica de 
l’Estat, sobre classificació de llocs, nomenaments provisi-
onals, comissions de servei, acumulacions i permutes en 
els seus respectius àmbits territorials.

Al mateix temps autoritza el Govern a adaptar, en el 
termini de sis mesos, la normativa actualment vigent a les 
previsions al·ludides.

En virtut d’això, a proposta del ministre per a les Admi-
nistracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 24 de juny de 1994,

D I S P O S O :

Article primer. Modificacions de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril.

L’apartat 1 de l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
queda redactat de la manera següent:

«1. El concurs és el sistema normal de provisió 
de llocs de treball i s’hi han de tenir en compte els 
mèrits generals, entre els quals figuren la possessió 
d’un determinat grau personal, la valoració del tre-
ball dut a terme, els cursos de formació i perfeccio-
nament superats i l’antiguitat; els mèrits correspo-
nents al coneixement de les especialitats de 
l’organització territorial de cada comunitat autò-
noma i de la normativa autonòmica, i els mèrits 
específics directament relacionats amb les caracte-
rístiques del lloc.

Els mèrits generals són de valoració preceptiva 
en tot cas, els determina l’Administració de l’Estat, i 
la seva puntuació arriba al 65 per 100 del total possi-
ble d’acord amb el barem corresponent. Aquesta 
limitació no regeix quan no s’estableixin altres 
mèrits.

Els mèrits corresponents al coneixement de les 
especialitats de l’organització territorial de la comu-
nitat autònoma i de la seva normativa específica els 
fixa cada comunitat autònoma, i la seva puntuació 
pot arribar fins a un 10 per 100 del total possible.

Els mèrits específics els pot determinar cada cor-
poració local, i la seva puntuació arriba fins a un 25 
per 100 del total possible.

Les corporacions locals han d’aprovar les bases 
del concurs, amb inclusió dels mèrits específics que 

puguin establir els determinats per la seva comuni-
tat autònoma, així com el coneixement de la llengua 
oficial pròpia d’aquesta en els termes que prevegi la 
legislació autonòmica respectiva.

Els presidents de les corporacions locals han 
d’efectuar les convocatòries dels concursos i les han 
de remetre a les corresponents comunitats autòno-
mes per a la seva publicació simultània en els diaris 
oficials, dins els terminis fixats per reglament. Així 
mateix, el Ministeri per a les Administracions Públi-
ques n’ha de publicar un extracte en el “Butlletí Ofi-
cial de l’Estat”, que ha de servir de base per al còm-
put de terminis.

Les resolucions dels concursos les han d’efec-
tuar les corporacions locals i s’han de remetre al 
Ministeri per a les Administracions Públiques, el 
qual, amb la coordinació prèvia d’aquestes per evi-
tar la pluralitat simultània d’adjudicacions a favor 
d’un mateix concursant, ha de formalitzar els nome-
naments, que han de ser objecte de publicació en els 
diaris oficials de les comunitats autònomes i en el 
“Butlletí Oficial de l’Estat”

El Ministeri per a les Administracions Públiques 
ha d’efectuar, supletòriament, la convocatòria anual 
dels llocs de treball vacants reservats a concurs no 
convocats per les corporacions locals, en funció dels 
mèrits generals i els de valoració autonòmica i 
d’acord amb les comunitats autònomes respecte del 
requisit del coneixement de la llengua pròpia.»

Article segon. Modificació del text refós de les disposici-
ons legals vigents en matèria de règim local.

U. El número 7è de la lletra b) de l’apartat 2 de l’arti-
cle 129 del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, queda redactat de la manera 
següent:

«7è Els nomenaments interins de funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, així com les 
acumulacions i comissions de servei d’aquests quan 
excedeixin l’àmbit territorial d’una comunitat autò-
noma.»

Dos. L’article 159 del text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial 
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, queda redactat de 
la manera següent:

«Article 159.
1. La creació i supressió de llocs de treball 

reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional és competència del Ministeri per a les 
Administracions Públiques.

La competència d’execució en matèria de classi-
ficació dels llocs esmentats correspon a les comuni-
tats autònomes, d’acord amb els límits de població, 
pressupost i altres circumstàncies generals i objecti-
ves que l’Administració de l’Estat estableixi per 
reglament.

2. A sol·licitud dels municipis on hi hagi una 
població molt superior a la resident durant impor-
tants temporades de l’any o en què concorrin les 
condicions de centre de comarca o de localització 
d’activitats o d’acció urbanística molt superior a la 
normal o altres d’objectives anàlogues, la comunitat 
autònoma pot acordar que el lloc de treball es clas-
sifiqui en una categoria superior a la que correspon-
gui per la seva població.

3. El Govern ha de regular la situació en què 
hagin de quedar els funcionaris que ocupin llocs de 
treball la classificació dels quals sigui alterada, i, en 
determinats casos, i a petició de la respectiva corpo-
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ració, es pot preveure que continuïn com a funciona-
ris d’Administració general d’aquesta, amb respecte 
de les seves retribucions bàsiques.»

Tres. S’afegeixen a l’article 160 del text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
els tres apartats següents:

«3. D’acord amb les corporacions locals afecta-
des i amb la conformitat prèvia dels interessats, les 
comunitats autònomes poden efectuar nomena-
ments provisionals a favor d’habilitats nacionals, en 
llocs reservats a ells.

Aquests nomenaments els pot revocar la comu-
nitat autònoma que els va efectuar d’acord amb la 
corporació local afectada.

Els nomenaments i les revocacions al·ludits 
s’han d’efectuar de conformitat amb les normes que 
determini l’Administració de l’Estat.

4. D’acord amb les corporacions locals afecta-
des i amb els funcionaris interessats, les comunitats 
autònomes, dins el seu àmbit territorial, poden auto-
ritzar l’acumulació de funcions reservades en el 
supòsit de vacant, absència o malaltia en funciona-
ris amb habilitació de caràcter nacional d’entitat 
local pròxima a la del seu lloc de treball. Així mateix, 
d’acord amb les corporacions locals, els poden con-
ferir comissions de serveis.

5. D’acord amb les corporacions locals afecta-
des i els funcionaris interessats, les comunitats autò-
nomes, dins el seu àmbit territorial, poden autoritzar 
permutes, atenent el que disposa la normativa apli-
cable als funcionaris civils de l’Estat.»

Quatre. L’article 161 del text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, queda redactat de 
la manera següent:

«Article 161.
En totes les entitats locals hi ha d’haver, almenys, 

un lloc de treball que tingui atribuïda la responsabi-
litat administrativa de la funció a què es refereix l’ar-
ticle 92.3, a), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
l’Administració de l’Estat ha de determinar per regla-
ment els supòsits, requisits i condicions en què sigui 
procedent l’agrupació de municipis o altres entitats 
locals als efectes de sosteniment en comú del lloc de 
treball que, en aquest cas, ha de ser un lloc únic per 
al conjunt dels municipis o entitats agrupades. 
Aquestes agrupacions les ha d’acordar l’òrgan com-
petent de la respectiva comunitat autònoma, al qual 
correspon així mateix la classificació dels llocs resul-
tants d’aquesta de conformitat amb l’article 159 
d’aquest text refós.

L’Administració de l’Estat ha de determinar els 
supòsits, requisits i condicions en què els municipis 
o altres entitats locals que no tinguin mitjans per 
sostenir el lloc de treball a què es refereix el paràgraf 
primer i no estiguin agrupats a aquest efecte a altres, 
queden dispensats de l’obligació de sostenir el lloc 
esmentat, les funcions del qual, en aquest cas, són 
exercides pels serveis d’assistència corresponents o 
mitjançant acumulació, en la forma que s’estableixi 
per reglament.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 165 del text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
queda redactat de la manera següent:

«1. Amb independència dels llocs de treball 
mínims reservats a funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional a què es refereixen els articles 
anteriors, les corporacions locals, en els termes que 
l’Administració de l’Estat determini per reglament, 
poden crear altres llocs de treball reservats igual-
ment a funcionaris que posseeixin l’habilitació 
esmentada, la classificació dels quals correspon a 
les comunitats autònomes.»

Disposició addicional primera. Caràcter bàsic de la 
norma.

Aquest Reial decret legislatiu s’enquadra en el marc 
del que estableix l’article 149.1.18a de la Constitució.

Disposició addicional segona. Normes de desplega-
ment.

L’Administració de l’Estat ha de dictar les normes bàsi-
ques necessàries per al compliment del que disposa 
aquest Reial decret legislatiu.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret legislatiu.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de juny de 1994.

JUAN CARLOS R.

El ministre per a les Administracions Públiques,
JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO


