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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
9710 Reial decret 748/2010, de 4 de juny, pel qual es modifica el Reglament d’ingrés, 

provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al 
servei de l’Administració de Justícia, aprovat pel Reial decret 1451/2005, de 7 
de desembre.

La Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, va introduir en el llibre V la regulació de la nova oficina 
judicial i dels aspectes estatutaris, funcionals i orgànics més rellevants del cos de secretaris 
judicials.

Aquest nou disseny d’oficina judicial, que suposa un profund canvi en l’organització de 
l’Administració de justícia, va néixer amb el propòsit clar de garantir amb el seu funcionament 
la independència del poder al qual serveix, la racionalització de la feina i un millor 
aprofitament dels recursos humans i mitjans materials.

La modificació reglamentària que ara es porta a terme s’emmarca en el procés 
d’implantació d’aquesta nova oficina judicial i és fruit de l’acord entre el Ministeri de Justícia 
i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i Sindicat de Treballadors de l’Administració de 
Justícia. Aquestes organitzacions sindicals, juntament amb CSIF CSI-CSIF, són les que 
integren la Mesa Sectorial de l’Administració de Justícia. Pretén introduir més precisió i 
racionalitat en la regulació d’un aspecte essencial de la nova oficina judicial, i fer-ho amb 
el consens i l’acord dels principals agents socials implicats.

En primer lloc, s’ha considerat oportú adaptar el Reglament modificat a la reforma de 
la Llei orgànica del poder judicial per la Llei orgànica 1/2009. Per aquest motiu, desapareix 
en la present modificació de l’article 39 del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball 
i promoció professional del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia, la 
referència expressa als centres de destinacions enumerats a l’apartat primer anterior i se 
substitueix per una referència genèrica al que preveu la Llei orgànica del poder judicial.

S’introdueix, a més, un nou apartat 3 a l’article 39, en el qual es fa una menció expressa 
a la definició de les funcions que ha d’exercir cada un dels cossos al servei de l’Administració 
de justícia en les corresponents relacions de llocs de treball. D’aquesta manera, i encara 
que amb l’esmentada reforma a l’article 521 de la Llei orgànica del poder judicial per la Llei 
orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària de la Llei de reforma de la legislació 
processal per a la implantació de la nova oficina judicial, per la qual es modifica la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, se suprimeixen les característiques 
essencials dels llocs de treball com a menció bàsica de les relacions de llocs de treball, 
instrument bàsic de l’ordenació de l’activitat del personal en el nou model, el contingut 
d’aquestes ha de preveure aspectes essencials com la determinació de les funcions 
atribuïdes a cada un dels cossos de l’Administració de justícia, les seves noves destinacions 
a l’oficina judicial. D’aquesta manera es pretén dotar de més seguretat els funcionaris de 
l’Administració de justícia que passin a ocupar llocs de treball a la nova oficina judicial.

Finalment, s’incorpora un nou article 39 bis en què es precisen alguns punts relatius a 
les relacions de llocs de les unitats processals de suport directe. D’aquesta manera, i 
encara que el conjunt d’unitats processals de suport directe que radiquin en un mateix 
municipi constitueixi un mateix centre de destinació en els termes establerts a la reforma 
de l’article 521 per la Llei orgànica 1/2009, complementària de la Llei de reforma de la 
legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, s’estableix l’obligació de diferenciar 
en les relacions de llocs de treball d’unitats de suport directe òrgans jurisdiccionals 
unipersonals per ordres jurisdiccionals.
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En definitiva, mitjançant aquesta reforma es pretén una regulació millor i més precisa 
del marc al qual s’han d’ajustar les relacions de llocs de treball que s’elaborin en tots els 
partits judicials en què, de manera progressiva, s’implanti la nova estructura 
organitzativa.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i ha emès informe el Consell General del Poder Judicial.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de juny de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció 
professional del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia, aprovat pel 
Reial decret 1451/2005, de 7 de desembre.

El Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal 
funcionari al servei de l’Administració de justícia, aprovat pel Reial decret 1451/2005, de 7 
de desembre, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 39 queda redactat de la manera següent:

«Article 39. Centres de destinació.

1. S’entén per centre de destinació els que preveu l’article 521 de la Llei 
orgànica del poder judicial.

2. El cap o responsable de la unitat o centre de destinació pot atribuir, per 
necessitats del servei, la realització de qualsevol de les funcions pròpies del cos, per 
a un funcionament millor d’aquestes unitats, als funcionaris que ocupin amb caràcter 
definitiu llocs de treball genèrics.

3. L’ordenació del personal a través de les relacions de llocs de treball s’ha de 
fer definint en els diferents centres de destinació que es creïn les funcions que ha 
d’exercir cada un dels cossos al servei de l’Administració de justícia de conformitat 
amb el que preveuen els articles 476, 477 i 478 de la Llei orgànica del poder 
judicial.»

Dos. S’introdueix un nou article 39 bis, amb la redacció següent:

«Article 39 bis. Relacions de llocs de les unitats processals de suport directe.

1. Les relacions de llocs de treball de les unitats processals de suport directe 
que radiquin en el mateix municipi han de contenir necessàriament la diferenciació 
dels llocs de treball corresponents a:

a) El conjunt d’unitats processals de suport directe a un determinat òrgan 
col·legiat.

b) El conjunt d’unitats processals de suport directe a òrgans judicials 
unipersonals que pertanyen al mateix ordre jurisdiccional.

A aquests efectes, s’entén que l’ordre jurisdiccional civil comprèn els jutjats de 
primera instància, jutjats mercantils i jutjats de família. S’entén que l’ordre 
jurisdiccional penal comprèn els jutjats d’instrucció, jutjats penals, jutjats de vigilància 
penitenciària, jutjats de menors i jutjats de violència sobre la dona.

2. Els llocs de treball diferenciats així han de determinar l’atribució de funcions 
pel cap o responsable de la unitat o centre de destinació als funcionaris que ocupin 
amb caràcter definitiu llocs de treball genèrics, dins de cada ordre jurisdiccional.

Així mateix, en els concursos de trasllats, els funcionaris poden optar als llocs 
genèrics diferenciats dins del centre de destinació corresponent a les unitats 
processals de suport directe que radiquin en el mateix municipi de conformitat amb 
el que estableix l’apartat primer d’aquest article.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 149  Dissabte 19 de juny de 2010  Secc. I. Pàg. 3

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.5a de la Constitució, que 
atorga a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de juny de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ
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