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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
7970 Reial decret 638/2014, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

carrera diplomàtica.

La Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat, s’ha promulgat, 
com expressament assenyala el seu article primer, amb l’objecte de regular l’acció exterior 
de l’Estat, enumerar-ne els principis rectors, identificar-ne els subjectes i àmbits, establir 
els instruments per a la seva planificació, seguiment i coordinació i ordenar el Servei 
Exterior de l’Estat, per assegurar la coordinació i coherència del conjunt d’actuacions que 
la constitueixen i la seva subjecció a les directrius, els fins i els objectius de la política 
exterior. Al títol III, la Llei efectua una delimitació del Servei Exterior de l’Estat, integrat 
pels òrgans, les unitats administratives, les institucions i els mitjans humans i materials de 
l’Administració General de l’Estat que actuen a l’exterior, amb especial referència al 
personal del Servei Exterior de l’Estat, entre els components del qual es troben els 
funcionaris de la carrera diplomàtica, amb funcions de naturalesa política, diplomàtica i 
consular atribuïdes de manera exclusiva.

Una novetat legislativa de tanta importància aconsella que es clarifiquin i unifiquin 
alguns aspectes de l’estatut d’aquests funcionaris, fortament condicionat pel seu règim de 
mobilitat obligada fora d’Espanya, i, en particular, de la normativa existent sobre ascensos 
i provisió de llocs de treball. Com a conseqüència d’això, aquest Reglament deroga 
expressament, entre altres disposicions, el Decret de 15 de juliol de 1955, pel qual 
s’aprova el Reglament orgànic de la carrera diplomàtica, que pràcticament no era 
aplicable, així com el Reial decret 674/1993, de 7 de maig, sobre provisió de llocs de 
treball a l’estranger i ascensos dels funcionaris de la carrera diplomàtica. Així mateix, és 
convenient, en desplegament de les previsions que conté l’article 14 i l’apartat 8, de 
l’article 54, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, regular 
els aspectes fonamentals de la formació dels diplomàtics, molt influïda per l’exercici de 
llocs de treball a l’estranger.

Si bé la naturalesa d’aquest Reglament determina que el seu contingut sigui certament 
heterogeni, s’ha procurat no reiterar el que ja preveuen expressament les disposicions 
reguladores de la Funció Pública de l’Administració General de l’Estat. Per consegüent, la 
regulació plena del règim jurídic dels funcionaris de la carrera diplomàtica ha de ser 
necessàriament el resultat de la integració de les disposicions esmentades i d’aquest 
Reglament.

El Reglament comença amb unes breus disposicions generals, i, posteriorment, tracta el 
règim d’ascensos en la carrera diplomàtica, carrera estructurada en diverses categories 
d’acord amb el que estableix el Conveni sobre Relacions Diplomàtiques de 18 d’abril de 1961. 
Sobre això, es detallen els requisits necessaris per a l’ascens a les respectives categories, 
amb especial referència a l’ascens a les de conseller d’ambaixada i de ministre plenipotenciari 
de tercera classe, on s’introdueixen tota una sèrie de nous requisits, ja que, a més dels 
d’antiguitat i d’exercici de llocs a l’estranger previstos anteriorment amb caràcter general, 
s’exigeix haver superat un curs específic d’ascens, requisit aquest absolutament innovador i 
que té com a objecte reforçar els coneixements dels membres d’aquestes categories amb 
vistes a una eventual designació com a cap de missió. Amb això es pretén garantir que 
accedeixin de forma objectiva als llocs superiors de l’escalafó de la carrera diplomàtica els 
funcionaris que tinguin l’experiència i la formació suficients.

En aquest àmbit, el Reglament regula d’una manera particular l’ascens a la categoria 
d’ambaixador, que correspon de manera discrecional al Consell de Ministres a proposta 
del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, reservat, amb caràcter general, als 
membres de la carrera diplomàtica que, tenint la categoria de ministre plenipotenciari de 
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primera classe, es trobin en actiu i hagin exercit un comandament de missió diplomàtica o 
un altre alt càrrec a l’Administració General de l’Estat.

Pel que fa a la provisió de llocs de treball a l’estranger reservats als funcionaris de la 
carrera diplomàtica, l’especificitat dels quals està prevista a la lletra b), de l’apartat primer, 
de l’article 1, del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
general d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió 
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General 
de l’Estat, el Reglament regula amb detall el procediment, amb especial referència als 
requisits dels candidats, així com als elements a valorar-hi. Es vol avançar en la 
determinació dels requisits d’idoneïtat dels candidats a llocs concrets d’una manera 
objectiva i reconèixer l’esforç, la dedicació i els mèrits dels funcionaris diplomàtics.

Juntament amb la regulació de la convocatòria general per a la provisió de llocs de 
treball a l’estranger reservats als funcionaris de la carrera diplomàtica que s’ha de fer 
cada any abans del 15 de febrer, el Reglament estableix la possibilitat d’efectuar 
convocatòries especials per a la provisió dels llocs de treball vacants a l’estranger que, 
per necessitats del servei, hagin de ser coberts abans de la convocatòria general, i 
abunda per tant en la transparència i previsibilitat de tot el sistema.

El Reglament regula la Junta de la Carrera Diplomàtica, òrgan col·legiat assessor del 
subsecretari i del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació sobre qüestions relatives a la 
carrera diplomàtica, i, particularment, sobre el règim d’ascensos i de provisió de llocs de treball 
a l’exterior, àmbits en què la Junta té una important facultat de proposta de les decisions que 
corresponen al ministre. Es manté en conseqüència aquest important òrgan assessor que ha 
demostrat la seva importància fonamental al llarg de les últimes tres dècades i sobre el qual 
descansa en bona part la majoria de les disposicions d’aquest Reglament.

Així, de la mateixa manera que en el Reial decret 674/1993, de 7 de maig, sobre 
provisió de llocs de treball a l’estranger i ascensos dels funcionaris de la carrera 
diplomàtica, aquest Reglament garanteix la intervenció en la Junta de la Carrera 
Diplomàtica dels representants escollits per i entre els funcionaris integrants de les 
diferents categories, i assegura que els interessos i les aspiracions de totes estiguin 
degudament representats.

En aquest Reglament es dedica un capítol a la regulació del procediment de provisió 
de llocs de treball de lliure designació en els serveis centrals del Ministeri d’Afers Exteriors 
i de Cooperació. La regulació s’ajusta, bàsicament, al que estableix l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic i les disposicions reguladores de la Funció Pública de l’Administració 
General de l’Estat sobre la lliure designació. Es preveu la celebració d’una convocatòria 
general, de caràcter anual, per cobrir els llocs que quedin vacants com a conseqüència 
de la resolució del procediment de provisió de llocs de treball a l’estranger. Així mateix, el 
Reglament estableix, com a especialitat, la possibilitat de constituir grups de treball a fi de 
valorar adequadament els mèrits dels funcionaris que participin en aquest procediment. 
Amb això es pretén millorar els procediments existents en l’actualitat, i facilitar als 
funcionaris diplomàtics que avancin en la seva especialització, també a través del seu 
desenvolupament professional en els serveis centrals.

El capítol VI del Reglament, referit a la designació dels caps de missió diplomàtica, 
desplega les previsions de l’article 44.4 de la Llei de l’acció i del servei exterior de l’Estat, 
en què s’estableix que els ambaixadors extraordinaris i plenipotenciaris, els ambaixadors 
representants permanents i els encarregats de negocis amb cartes de gabinet són 
designats entre funcionaris de la carrera diplomàtica en la forma que reglamentàriament 
es determini, sense perjudici que el Govern, en exercici de la seva potestat discrecional, 
pugui designar ambaixadors persones no pertanyents a la carrera diplomàtica.

A aquests efectes, el Reglament preveu la intervenció d’un grup de treball presidit pel 
subsecretari d’Afers Exteriors i de Cooperació, en la seva qualitat de cap de la carrera 
diplomàtica que presentarà al ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, sense caràcter 
vinculant, una terna de diplomàtics per ocupar els comandaments de missió que es 
prevegi cobrir a través d’aquest procediment. Es regulen amb detall els requisits que han 
de reunir els candidats en funció del grup en què es trobi classificada cada missió 
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diplomàtica o representació permanent, així com els criteris de competència professional i 
experiència a valorar-hi. Es pretén així aconseguir més professionalització dels caps de 
missió, dotant la seva designació de publicitat, transparència i previsibilitat, en línia amb la 
pràctica d’uns altres serveis exteriors del nostre entorn, però sense reduir, en cap cas, la 
potestat discrecional del Govern.

Finalment, el Reglament tracta la formació dels funcionaris de la carrera diplomàtica, i 
diferencia la formació específica dels que són destinats a un lloc a l’estranger, i la formació 
contínua que correspon i és exigible a tots els seus components. En aquest àmbit, es fa 
una referència particular a l’Escola Diplomàtica com a centre de formació d’aquests 
funcionaris que s’han d’adaptar a les noves realitats d’una comunitat internacional en 
mutació constant, als canvis en les formes i mètodes de comunicació de manera que 
estiguin en condicions d’atendre les necessitats i expectatives de la societat espanyola, la 
qual cosa només es pot aconseguir a través de l’actualització dels coneixements i de les 
tècniques de gestió i direcció. Aquesta formació contínua té el seu corresponent reflex en 
el sistema d’ascensos.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i del 
ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 de juliol de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament de la carrera diplomàtica.

S’aprova el Reglament de la carrera diplomàtica, el text del qual s’inclou a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en allò que 
contradiguin o s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

2. En particular, queden expressament derogades les disposicions següents:

a) El Reial decret 674/1993, de 7 de maig, sobre provisió de llocs de treball a 
l’estranger i ascensos dels funcionaris de la carrera diplomàtica.

b) El Reial decret 571/1982, de 17 de març, pel qual es regula el sistema d’ingrés a 
la carrera diplomàtica.

c) El Decret de 15 de juliol de 1955, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de la 
carrera diplomàtica.

3. Després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, manté la seva vigència la 
disposició següent:

a) L’Ordre de 3 d’octubre de 1997, per la qual s’estableixen normes sobre uniformes 
de la carrera diplomàtica.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1475/1987, de 27 de novembre, pel 
qual es reorganitza l’Escola Diplomàtica.

Es modifica l’apartat u de l’article 2 del Reial decret 1475/1987, de 27 de novembre, 
pel qual es reorganitza l’Escola Diplomàtica, que queda redactat de la manera següent:

«U. L’Escola Diplomàtica és el centre de formació especialitzat en relacions 
internacionals, dependent del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació que té, 
entre d’altres, les funcions següents:

1r La formació professional a través d’un curs selectiu dels funcionaris en 
pràctiques que hagin superat l’oposició d’ingrés a la carrera diplomàtica.

2n La formació contínua dels membres de la carrera diplomàtica a través de 
cursos d’actualització i activitats docents en àrees del seu interès.
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3r Els cursos d’ascens de categoria dels funcionaris de la carrera diplomàtica.
4t Els cursos d’especialització per ocupar llocs a l’exterior i els relatius a la 

formació per a l’ingrés en el Servei Europeu d’Acció Exterior.
5è L’ensenyament especialitzat d’idiomes.
6è La realització d’uns altres cursos i activitats acadèmiques d’interès en 

l’àrea de les relacions exteriors.»

Disposició final segona. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació per dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 de juliol de 2014.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

REGLAMENT DE LA CARRERA DIPLOMÀTICA

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament.

1. Aquest Reglament té per objecte regular el règim d’ingrés, ascensos, provisió de 
llocs i formació dels funcionaris de la carrera diplomàtica.

2. En tot allò que no preveu aquest Reglament és aplicable el que preveu amb 
caràcter general la legislació per als funcionaris de l’Administració General de l’Estat.

Article 2. Els funcionaris de la carrera diplomàtica.

Els funcionaris de la carrera diplomàtica, que se sotmeten a un règim de mobilitat 
obligada fora d’Espanya, constitueixen el Cos de l’Administració General de l’Estat, adscrit 
al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, al qual per la seva preparació específica els 
estan encomanades les funcions de naturalesa política, diplomàtiques i consulars, d’acord 
amb el que estableixen els convenis internacionals en vigor, pel qual els llocs que tinguin 
atribuïdes les funcions esmentades s’adscriuen amb caràcter exclusiu a aquests funcionaris.

Article 3. Ingrés en el cos de funcionaris de la carrera diplomàtica.

L’ingrés en el cos de funcionaris de la carrera diplomàtica es fa per oposició, d’acord 
amb l’oferta d’ocupació pública i la convocatòria corresponent publicada en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Article 4. Categories.

1. Les categories de la carrera diplomàtica són les següents:

Ambaixador.
Ministre plenipotenciari de primera classe.
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Ministre plenipotenciari de segona classe.
Ministre plenipotenciari de tercera classe.
Conseller d’ambaixada.
Secretari d’ambaixada de primera classe.
Secretari d’ambaixada de segona classe.
Secretari d’ambaixada de tercera classe.

2. El subsecretari d’Afers Exteriors i de Cooperació, en la seva qualitat de cap de la 
carrera diplomàtica, té durant l’exercici del seu càrrec la categoria i els honors 
d’ambaixador.

CAPÍTOL II

Els ascensos en la carrera diplomàtica

Article 5. Escalafó.

1. L’escalafó dels funcionaris de la carrera diplomàtica, compost per les categories 
que estableix l’article 4, es forma situant els funcionaris dins de cada categoria per ordre 
d’antiguitat.

2. El còmput de l’antiguitat dins de cada categoria s’efectua des de la data d’ascens 
o ingrés en aquesta.

3. La composició numèrica de les diferents categories de la carrera diplomàtica es 
fixa i modifica, si s’escau, per ordre del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Article 6. Funcionaris de nou ingrés.

Els funcionaris de nou ingrés en la carrera diplomàtica ho fan en la categoria de 
secretari d’ambaixada de tercera classe i per l’ordre d’aprovats en el respectiu procés 
selectiu per a ingrés en la carrera diplomàtica.

Article 7. Ascensos dins de la categoria.

Els funcionaris de la carrera diplomàtica, sigui quina sigui la seva situació 
administrativa, amb l’excepció de la situació de suspensió de funcions quan aquesta sigui 
ferma, ascendeixen dins de la seva categoria per l’ordre en què figurin en l’escalafó.

Article 8. Ascens entre categories.

A excepció dels ascensos a la categoria d’ambaixador, les vacants que es produeixin 
en les altres categories es cobreixen anualment per ordre del ministre d’Afers Exteriors i 
de Cooperació, a proposta de la Junta de la Carrera Diplomàtica, per majoria absoluta 
dels seus membres, per funcionaris de la categoria immediatament inferior, en situació de 
servei actiu, serveis especials, excedència voluntària per cura de familiars o excedència 
per violència de gènere, que, sense perjudici del que disposen els articles següents, s’han 
de tenir en compte segons l’ordre en què figurin en l’escalafó.

Article 9. Requisits per a l’ascens a les categories de secretari d’ambaixada de primera 
classe i conseller d’ambaixada.

1. Per a l’ascens a la categoria de secretari d’ambaixada de primera classe, els 
funcionaris de la carrera diplomàtica proposats han d’haver prestat un any en situació de 
servei efectiu a l’estranger.

2. Per a l’ascens a la categoria de conseller d’ambaixada han d’haver prestat tres 
anys de servei efectiu a l’estranger i, d’aquests, almenys un en un lloc C o C especial, així 
com haver superat el corresponent curs d’ascens a consellers organitzat per l’Escola 
Diplomàtica.
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Article 10. Requisits per a l’ascens a la categoria de ministre plenipotenciari de tercera 
classe.

1. Per a l’ascens a la categoria de ministre plenipotenciari de tercera classe els 
funcionaris de la carrera diplomàtica proposats han de complir els requisits següents:

a) Haver prestat almenys cinc anys en situació de servei efectiu a l’estranger.
b) Haver ocupat durant almenys dos anys un lloc de nivell 29 o 30 a l’Administració 

General de l’Estat, o haver exercit el comandament d’un consolat general, el segon 
comandament en una missió diplomàtica o representació permanent o consolat general.

c) Haver superat el curs d’ascens a la categoria de ministre plenipotenciari de 
tercera classe seguit a l’Escola Diplomàtica.

2. No es requereix temps de servei a l’estranger addicional al que preveu l’apartat 1 
per a l’ascens a ministre plenipotenciari de segona o de primera classe.

Article 11. Període mínim de servei actiu a l’estranger.

Excepcionalment, el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a proposta de la Junta 
de la Carrera Diplomàtica, pot eximir un funcionari de la carrera diplomàtica dels períodes 
mínims de servei actiu a l’estranger que estableixen els articles anteriors als efectes 
d’ascens a una categoria superior quan el funcionari hagi prestat els seus serveis o els hagi 
de continuar prestant a les administracions públiques, a la Casa de Sa Majestat el Rei, als 
òrgans constitucionals, a les institucions de la Unió Europea o en un organisme internacional.

Article 12. Funcionaris en situació de serveis especials.

Als efectes del que disposen els articles anteriors, el temps que els funcionaris de la 
carrera diplomàtica estiguin en la situació de serveis especials es considera com de servei 
actiu prestat a l’estranger quan allà s’hagin exercit les funcions o ocupat el càrrec 
corresponent.

Article 13. Ascens a la categoria d’ambaixador.

Les vacants que es produeixin en la categoria d’ambaixador es cobreixen 
discrecionalment mitjançant un Reial decret del Consell de Ministres, a proposta del 
ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, entre funcionaris de la categoria de ministre 
plenipotenciari de primera classe, que es trobin en situació de servei actiu o serveis 
especials i hagin exercit un comandament de missió diplomàtica o un altre alt càrrec a 
l’Administració General de l’Estat.

CAPÍTOL III

La provisió de llocs de treball a l’estranger

Article 14. Normes generals.

1. Els llocs de treball a l’exterior adscrits en exclusiva als funcionaris de la carrera 
diplomàtica s’han de proveir pel procediment de lliure designació, prèvia proposta no 
vinculant de la Junta de la Carrera Diplomàtica.

No és preceptiva la proposta de la Junta de la Carrera Diplomàtica per a la provisió 
dels llocs de treball a l’estranger reservats als funcionaris de la carrera diplomàtica que es 
determinin en la convocatòria.

A la provisió d’aquests llocs els són aplicables les altres normes i condicions generals 
per a la provisió de llocs de treball a l’estranger que conté aquest capítol.

2. Els funcionaris nomenats conforme a l’apartat anterior poden ser destituïts 
discrecionalment en qualsevol moment, prèvia comunicació a la Junta de la Carrera 
Diplomàtica.
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3. El ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, escoltada la Junta de la Carrera 
Diplomàtica, el mes d’octubre de cada any, classifica els llocs de treball a què es refereix 
aquest article en quatre classes, A, B, C i C especial, d’acord amb les seves circumstàncies 
objectives. Aquestes circumstàncies són, entre d’altres, la situació política, social i 
econòmica del país de destinació, les condicions de salubritat, l’eventual grau de 
perillositat, la llunyania i la dificultat de comunicació amb el territori nacional.

Aquesta classificació la pot modificar en qualsevol moment el ministre d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, escoltada la Junta de la Carrera Diplomàtica, si les 
circumstàncies abans esmentades experimenten canvis importants. Les modificacions en 
la classificació no afecten els funcionaris que ocupin els llocs corresponents en el moment 
que es produeixi el canvi.

Article 15. Períodes per exercir els llocs de treball a l’estranger

1. Sense perjudici del que estableix l’apartat segon de l’article 14, els períodes per 
exercir els llocs de treball a l’estranger són els següents:

a) En els llocs de la classe A, un mínim de tres anys i un màxim de cinc.
b) En els llocs de la classe B, un mínim de tres anys i un màxim de quatre.
c) En els llocs de la classe C, un mínim de dos anys i un màxim de tres.
d) En els llocs de la classe C especial, un mínim d’un any i un màxim de dos.

2. En els llocs C i C especial el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a petició 
de l’interessat i escoltada la Junta de la Carrera Diplomàtica, pot concedir una pròrroga 
d’un any.

3. Excepcionalment, el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a sol·licitud de 
l’interessat, escoltada la Junta de la Carrera Diplomàtica, i per causes degudament 
justificades de caràcter personal, pot deixar sense efecte els períodes mínims de 
permanència en els llocs a l’estranger. El funcionari que per aquesta causa cessi en el 
seu lloc de treball serà destinat als serveis centrals del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació.

Article 16. Límits i condicions.

1. Els funcionaris de la carrera diplomàtica que ocupin un lloc de la classe C o C 
especial no es poden destinar amb caràcter forçós a un altre lloc de la classe C o C 
especial.

2. Els funcionaris de la carrera diplomàtica que ocupin un lloc de la classe A no es 
poden destinar a un altre de la mateixa classe.

3. Els funcionaris de la carrera diplomàtica no poden exercir consecutivament dos 
llocs en el mateix país estranger.

4. Els funcionaris de la carrera diplomàtica no poden exercir de manera consecutiva 
llocs a l’estranger per un període de temps superior a nou anys.

5. Els funcionaris de la carrera diplomàtica no es poden destinar d’Espanya a 
l’estranger, llevat de la seva primera destinació, sense haver prestat serveis durant un 
mínim de dos anys consecutius i immediatament anteriors a Espanya.

6. Els funcionaris que ingressin en la carrera diplomàtica s’han de destinar, d’acord 
amb les necessitats del servei, als serveis centrals del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació o a l’estranger.

Aquests funcionaris han de ser destinats a l’estranger en el termini màxim de quatre 
anys des del seu ingrés, i han de participar a aquest efecte durant aquest període en totes 
les convocatòries de provisió de llocs de treball a l’estranger.

7. Els funcionaris de la carrera diplomàtica no poden romandre en servei actiu a 
Espanya per períodes superiors a vuit anys sense ser destinats a l’estranger, excepte en 
el cas de pròrroga acordada pel ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, d’ofici o a 
instància de l’interessat, escoltada la Junta de la Carrera Diplomàtica. La prorroga té una 
durada màxima de dos anys.
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Excepcionalment, el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a instància de 
l’interessat o d’ofici i escoltada la Junta de la Carrera Diplomàtica, pot acordar pròrrogues 
ulteriors en les mateixes condicions.

Article 17. Manifestació de la intenció de participar en el procediment.

En el curs del mes de gener de cada any, els funcionaris de la carrera diplomàtica que 
vulguin ser destinats a un altre lloc a l’estranger, sempre que tinguin complert el dia 30 del 
mes de juny següent el període mínim de permanència en els llocs que ocupin, així com 
els que ocupin els llocs assenyalats a l’article 24 i vulguin participar en la convocatòria de 
l’any esmentat, ho han de comunicar per escrit a la Direcció General del Servei Exterior 
del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Article 18. Convocatòria.

1. Abans del 15 de febrer de cada any, el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
escoltada la Junta de la Carrera Diplomàtica, ha d’iniciar el procediment per a la provisió 
de llocs a l’estranger reservats als funcionaris de la carrera diplomàtica.

2. En la convocatòria ha de constar la relació dels llocs de treball vacants a 
l’estranger que, d’acord amb les necessitats del servei, hagin de ser proveïts abans del 
dia 30 del mes de juny següent, la classificació de cadascun d’ells a què es refereix 
l’article 14, la categoria que per exercir-los hagin de tenir els funcionaris de la carrera 
diplomàtica, així com els complements de destinació i específic de cada lloc.

3. A més de divulgar-se, d’acord amb el que estableix el Reial decret 364/1995, de 
10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, la Direcció General del Servei 
Exterior del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha de comunicar la convocatòria a 
totes les missions diplomàtiques, representacions permanents, oficines consulars 
d’Espanya i als òrgans superiors i directius del Departament per a la seva difusió entre els 
funcionaris de la carrera diplomàtica.

Article 19. Sol·licituds.

1. Els funcionaris de la carrera diplomàtica que hagin de cessar en el seu lloc per 
complir el dia 30 del mes de juny següent el termini màxim de permanència en aquest lloc 
o per haver cursat la comunicació a què es refereix l’article 17, així com els que estiguin 
temporalment destinats en els serveis centrals del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, perquè s’han trobat amb posterioritat al 31 de gener de l’any anterior en la 
situació a la qual es refereix l’article 25, han de presentar la seva sol·licitud de nova 
destinació dins dels terminis següents de l’any de la convocatòria:

a) Abans del 8 de març si pertanyen a la categoria d’ambaixador, ministres 
plenipotenciaris de primera i de segona classe.

b) Abans del 10 de març si pertanyen a les categories de ministres plenipotenciaris 
de tercera classe i consellers.

c) Abans del 18 de març si pertanyen a la categoria de secretaris d’ambaixada de 
primera classe.

d) Abans del 21 de març si pertanyen a la categoria de secretaris d’ambaixada de 
segona i de tercera classe.

2. A la sol·licitud han d’indicar, per ordre de preferència, cinc llocs de treball entre els 
inclosos en la convocatòria als quals vulguin ser destinats, i especificar els seus mèrits en 
relació amb els elements als quals es refereix l’article següent.

Dins de les cinc preferències també poden expressar el seu desig de romandre o ser 
destinats als serveis centrals del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

A la sol·licitud poden incloure dos llocs més d’entre aquells per a la provisió dels quals 
no sigui preceptiva la proposta de la Junta de la Carrera Diplomàtica.
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3. Els funcionaris que indiquin menys de cinc llocs de treball en la seva sol·licitud i 
les preferències dels quals no siguin ateses poden ser destinats a qualsevol altre lloc, 
sense que aquestes destinacions tinguin la consideració de forçoses.

4. Els matrimonis i les parelles de fet constituïdes per funcionaris de la carrera 
diplomàtica i els funcionaris de la carrera diplomàtica que tinguin fills en comú i sol·licitin 
llocs a la mateixa localitat, poden vincular aquestes sol·licituds, i poden desistir de la seva 
sol·licitud als llocs assignats en el cas que els dos funcionaris no obtinguin el lloc sol·licitat 
en la mateixa localitat, llevat que es tracti d’una assignació de destinació amb caràcter 
forçós.

En cas que aquests funcionaris pertanyin a categories diferents, el lliurament 
d’ambdues sol·licituds es pot fer en la data límit establerta per a la categoria inferior.

Article 20. Elements a valorar en el procediment.

Per a l’elaboració de la proposta de provisió de llocs de treball a l’estranger reservats 
als funcionaris de la carrera diplomàtica, la Junta de la Carrera Diplomàtica ha de tenir en 
compte, a més del que disposen els articles 16 i 19 d’aquest Reglament, els elements de 
judici següents valorats en el seu conjunt:

a) El full de serveis del funcionari.
b) L’especial preparació del funcionari per a l’exercici del lloc de què es tracti.
c) L’antiguitat en el servei.
d) Els llocs que el funcionari hagi exercit amb caràcter forçós, així com l’exercici de 

llocs C especial.
e) Els coneixements d’idiomes del funcionari.

Article 21. Destinacions forçoses.

1. Excepte en el supòsit que estableix l’apartat 3 de l’article 19 d’aquest Reglament, 
quan un funcionari que hagi participat en el procediment de provisió de llocs de treball a 
l’estranger reservats als funcionaris de la carrera diplomàtica sigui destinat a un lloc que 
no ha sol·licitat aquesta destinació es considera forçosa.

2. El caràcter forçós de la seva destinació s’ha de fer constar en el full de serveis del 
funcionari als efectes del que disposa l’apartat d de l’article anterior.

Article 22. Nomenaments.

Amb data límit del 20 d’abril de cada any, la Direcció General del Servei Exterior ha de 
publicar les noves destinacions dels funcionaris de la carrera diplomàtica, que tenen 
efecte des del 30 de juny del mateix any, data a partir de la qual s’inicia el còmput del 
termini de cessament reglamentari.

Article 23. Convocatòries especials.

1. Per proveir els llocs de treball de nova creació, els que hagin quedat vacants en la 
convocatòria anual i els que queden vacants entre el 15 de febrer d’un any i el 15 de 
febrer de l’any següent per mort, jubilació, excedència voluntària, pas a situació de serveis 
especials, cessament de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 14 d’aquest Reglament, 
separació del servei, nomenament per a algun dels càrrecs esmentats a l’article següent 
o cessament per causes excepcionals a què es refereix l’apartat 3 de l’article 15 d’aquest 
Reglament, s’han de fer convocatòries especials de provisió de llocs de treball a 
l’estranger reservats als funcionaris de la carrera diplomàtica en què s’ha d’observar el 
que disposa aquest Reglament a excepció dels terminis, quan per necessitats del servei 
hagin de ser proveïts abans de la convocatòria anual.

2. Els funcionaris que puguin participar en la convocatòria general del procediment 
de provisió de llocs de treball a l’estranger reservats als funcionaris de la carrera 
diplomàtica poden fer-ho igualment en les convocatòries especials del mateix any.
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3. Fins que no es produeixi la resolució de les convocatòries corresponents, els llocs 
de treball als quals es refereix l’apartat primer els poden cobrir, en cas de necessitat 
urgent i inajornable, en comissió de serveis o en adscripció provisional d’acord amb el 
que estableix el Reial decret 364/1995, de 10 de març, funcionaris de la carrera 
diplomàtica.

4. L’exercici d’un lloc amb caràcter provisional per qualsevol dels procediments que 
preveu el Reial decret 364/1995, de 10 de març, no es considera com una nova destinació, 
i es computa com de permanència en el lloc d’origen. No obstant això, si s’obté en 
l’oportuna convocatòria una destinació definitiva en el lloc de treball exercit 
provisionalment, el temps de servei que s’hi ha prestat es té en compte als efectes de 
consolidació del grau personal corresponent al lloc esmentat i als efectes del còmput dels 
períodes d’exercici que recull l’article 15 d’aquest Reglament.

Article 24. Funcionaris exceptuats de les disposicions d’aquest capítol.

1. Excepte en el cas de participació voluntària en els procediments de provisió de 
llocs de treball a l’estranger, queden exceptuats de les disposicions d’aquest capítol els 
funcionaris de la carrera diplomàtica que es trobin en serveis especials, els alts càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat, els que estiguin al servei de la Casa de Sa Majestat 
el Rei i els qui ocupin algun dels llocs següents:

a) President del Consell Superior d’Afers Exteriors.
b) Director de l’Escola Diplomàtica.
c) Inspector general cap de Serveis.
d) Cap de l’Assessoria Jurídica Internacional.
e) Cap del Gabinet dels secretaris d’Estat, subsecretari i secretaris generals del 

Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i dels presidents o directors dels organismes 
públics adscrits a aquest departament.

f) Els càrrecs directius de l’AECID.

2. El temps que els funcionaris de la carrera diplomàtica romanguin en els llocs o 
situacions indicats en l’apartat anterior es computa, si així ho sol·licita l’interessat dins del 
termini que estableix l’article 17, com si s’haguessin exercit a Espanya o a l’estranger, 
segons el lloc on s’hagin exercit les funcions o ocupat el càrrec corresponent, als efectes 
del que disposa l’article 16.

Article 25. Adscripció provisional.

Els funcionaris de la carrera diplomàtica que, amb posterioritat al 31 de gener de cada 
any, cessin en el seu lloc i no siguin nomenats per exercir-ne un altre, s’han d’adscriure 
provisionalment a un lloc en els serveis centrals del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, i han de participar, sempre que reuneixin els requisits exigits, en la primera 
convocatòria per a la provisió de llocs de treball reservats als funcionaris de la carrera 
diplomàtica que es convoqui.

CAPÍTOL IV

La Junta de la Carrera Diplomàtica

Article 26. Naturalesa, integració i funcions.

La Junta de la Carrera Diplomàtica, integrada administrativament en la Subsecretaria 
del Departament, és l’òrgan col·legiat assessor del ministre i del subsecretari del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació en matèria d’ascensos i provisió de llocs de treball a 
l’estranger que regula aquest Reglament.

La Junta, a més de les funcions que se li atribueixen en els articles 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
18, 19 i 20 d’aquest Reglament, ha d’assessorar el ministre o, si s’escau, el subsecretari 
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sobre totes les qüestions relatives a la carrera diplomàtica que consideri pertinents i les 
que siguin sotmeses a consulta pel ministre o el subsecretari.

Article 27. Composició.

La Junta de la Carrera Diplomàtica està composta pels membres següents:

a) El subsecretari d’Afers Exteriors i de Cooperació, que la presideix.
b) El director general del Servei Exterior del Ministeri d’Afers Exteriors i de 

Cooperació, que pot actuar de president per delegació del subsecretari.
c) L’inspector general de Serveis.
d) El subdirector general de Personal.
e) Un representant per la categoria d’ambaixador; un representant per cadascuna 

de les categories de ministre plenipotenciari de primera i segona classe; dos representants 
per les categories de ministre plenipotenciari de tercera i de consellers d’ambaixada; dos 
representants per cadascuna de les altres categories de secretari d’ambaixada, que 
reuneixin les condicions següents: ser escollits pels funcionaris de les seves categories i 
estar destinats en el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació o en organismes públics 
adscrits a aquest.

f) El subdirector general adjunt de Personal, que actua en qualitat de secretari, amb 
veu, però sense vot.

Els directors generals i el secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació han de ser convocats a les reunions de la Junta en què tenen veu, però no 
vot, excepte aquells dels qui depengui funcionalment el lloc de la provisió del qual es 
tracti.

Article 28. Elecció dels representants de les categories.

Els vocals que representin les categories de la carrera diplomàtica han de ser escollits 
pels funcionaris diplomàtics en actiu de la respectiva categoria.

Els funcionaris de la carrera diplomàtica que exerceixin algun dels llocs enumerats a 
l’article 24 o es trobin en situació de serveis especials són inelegibles.

2. En els vint primers dies del mes de desembre anterior a l’any en què s’hagin de 
celebrar eleccions, la Direcció General del Servei Exterior ha de remetre a tots els 
funcionaris de la carrera diplomàtica la relació dels funcionaris destinats en els serveis 
centrals del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació o en els organismes públics 
adscrits a aquest.

En el curs del mes de gener de l’any següent, els funcionaris de la carrera diplomàtica 
han de remetre a la Direcció General del Servei Exterior, per la via que s’estableixi, el seu 
vot, que ha de ser secret.

Els funcionaris de la carrera diplomàtica amb categoria d’ambaixador, ministre 
plenipotenciari de primera o segona classe o secretari d’ambaixada de segona o de 
tercera classe han d’escollir un representant i dos suplents per categoria. Els qui tinguin 
categoria de ministre plenipotenciari de tercera classe, conseller d’ambaixada o secretari 
d’ambaixada de primera classe han d’escollir dos representants i dos suplents per 
cadascun d’ells. S’han d’emetre tants vots com llocs s’hagin de cobrir, sense distinció 
entre vocals i suplents. L’elecció com a vocal o suplent s’ha d’efectuar en funció del 
nombre de vots obtinguts per cada candidat.

Els funcionaris de la carrera diplomàtica només poden votar a favor de funcionaris de 
la seva categoria.

Immediatament després de rebre els vots, la Junta de la Carrera Diplomàtica n’ha de 
procedir al recompte, i proclamar escollits els qui obtinguin major nombre de vots i, en cas 
d’empat, els qui tinguin més antiguitat en la categoria. A l’acte del recompte de vots hi 
poden assistir tots els funcionaris de la carrera diplomàtica.

3. El mandat dels representants de les categories és de dos anys. L’ascens a una 
categoria superior suposa el seu cessament com a vocal de la Junta. En aquest cas i en 
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els de renúncia o de cessament en el seu lloc en els serveis centrals del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació o en els organismes públics adscrits a aquest, els vocals són 
substituïts pels seus suplents fins al terme del seu mandat.

4. En cas de renúncia o de cessament en el seu lloc en els serveis centrals del 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació o en els organismes públics adscrits a aquest 
de tots els representants i suplents d’una categoria, o de la majoria d’aquests, la Junta de 
la Carrera Diplomàtica pot convocar eleccions per cobrir els llocs vacants fins al final del 
mandat, i en aquest cas no s’apliquen els terminis previstos en l’apartat segon d’aquest 
article. La Junta de la Carrera Diplomàtica, no obstant això, pot decidir la renovació total 
dels representants de les categories.

Article 29. Funcionament de la Junta de la Carrera Diplomàtica.

1. La Junta de la Carrera Diplomàtica es regeix, quant al seu funcionament, pel que 
disposa aquest Reglament i, en allò que no preveuen aquestes disposicions, pels 
preceptes que recull per als òrgans col·legiats el títol II de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

2. La Junta de la Carrera Diplomàtica es reuneix, amb la convocatòria prèvia del seu 
president, el primer dilluns del mes de febrer de l’any en què se celebrin eleccions, als 
efectes del que preveu l’article 28; en els mesos de març i abril, per efectuar la proposta 
de provisió de llocs de treball a l’exterior dels funcionaris de la carrera diplomàtica, i el 
mes d’octubre, per a la classificació de llocs a què es refereix l’apartat 3 de l’article 14.

Es reuneix també sempre que sigui necessari per al compliment de les altres funcions 
que se li encarreguen en aquest Reglament, i quan la convoqui el seu president, a 
iniciativa pròpia o de cinc dels seus vocals.

3. La Junta de la Carrera Diplomàtica no es pot constituir sense la presència del seu 
president o suplent, del secretari o del seu substitut, i de deu dels seus vocals.

4. Els acords s’han de prendre per majoria simple, llevat del que disposa l’article 8 
d’aquest Reglament. El president dirimeix amb el seu vot els empats.

5. Els membres de la Junta de la Carrera Diplomàtica no poden participar en 
l’elaboració de propostes sobre afers que els afectin personalment i directament.

CAPÍTOL V

La provisió de càrrecs de lliure designació en els serveis centrals del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació

Article 30. Convocatòria general.

1. Abans de l’1 de maig de cada any, el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació ha 
d’efectuar una convocatòria pública per cobrir els càrrecs de lliure designació reservats 
als funcionaris de la carrera diplomàtica vacants en els serveis centrals del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació. Així mateix, s’ha de convocar la cobertura de tots els 
altres llocs en els serveis centrals del departament que es consideri necessari o 
convenient.

Aquest termini no obsta que durant la resta de l’any es convoquin els llocs mitjançant 
el procediment de lliure designació que es considerin necessaris.

2. La convocatòria, a més de la descripció dels llocs vacants i dels requisits necessaris 
per exercir-los, ha d’especificar els elements que s’han de valorar en els candidats.

3. A més de divulgar-se d’acord amb el que estableix el Reial decret 364/1995, de 10 
de març, la Direcció General del Servei Exterior del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació ha de comunicar la convocatòria a totes les missions diplomàtiques, 
representacions permanents, oficines consulars d’Espanya i als òrgans superiors i 
directius del Departament per a la seva difusió entre els funcionaris de la carrera 
diplomàtica, i procurar-ne la comunicació individual a tots ells.
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Article 31. Sol·licituds.

Les sol·licituds, amb expressió, per ordre de preferència, dels llocs de treball que 
l’interessat aspira a exercir, s’han de dirigir a l’òrgan convocant en el termini de quinze 
dies hàbils des de la publicació de la convocatòria.

Article 32. Informes.

Els nomenaments requereixen l’informe previ, emès en el termini de quinze dies 
naturals, dels titulars de les unitats a les quals estiguin adscrits els llocs de treball que 
s’han de cobrir en què s’han de valorar els mèrits dels candidats.

Article 33. Grup de treball.

El subsecretari d’Afers Exteriors i de Cooperació, a fi d’apreciar adequadament la 
idoneïtat de les candidatures presentades, pot demanar l’assessorament no vinculant 
d’un grup de treball, del qual poden formar part alts càrrecs i altre personal directiu del 
Departament, així com tres membres de la Junta de la Carrera Diplomàtica en 
representació de les categories de ministres, consellers i secretaris.

Article 34. Nomenaments.

Els nomenaments s’han d’efectuar en el termini i en la forma que preveuen les 
disposicions reguladores de la Funció Pública de l’Administració General de l’Estat.

Article 35. Convocatòries especials.

Una vegada resolta la convocatòria general per cobrir els càrrecs de lliure designació 
reservats als funcionaris de la carrera diplomàtica en els serveis centrals del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació, els llocs d’aquesta naturalesa que quedin vacants es 
poden proveir mitjançant convocatòries especials de conformitat amb el procediment que 
regula aquest capítol. Així mateix, es pot convocar la cobertura de tots els altres llocs en 
els serveis centrals del departament que es consideri necessari o convenient.

CAPÍTOL VI

Dels caps de missió diplomàtica

Article 36. Dels caps de missió diplomàtica.

Sense perjudici que el Govern, en l’exercici de la seva facultat discrecional, pugui 
designar ambaixadors persones no pertanyents a la carrera diplomàtica, quan la 
designació s’hagi de produir entre funcionaris d’aquesta carrera, el ministre d’Afers 
Exteriors i de Cooperació pot disposar, a fi d’elevar la proposta al Consell de Ministres, de 
l’assistència del subsecretari d’Afers Exteriors i de Cooperació, en la seva qualitat de cap 
de personal i de la carrera diplomàtica, que ha de demanar l’opinió dels secretaris d’Estat 
del Departament i del director del Gabinet del ministre.

Article 37. Classificació de les missions diplomàtiques i representacions permanents.

1. Als efectes de la designació entre funcionaris de la carrera diplomàtica 
d’ambaixadors extraordinaris i plenipotenciaris, ambaixadors representants permanents i 
encarregats de negocis amb cartes de gabinet, les missions diplomàtiques i 
representacions permanents es classifiquen, en atenció a la importància quantitativa i 
qualitativa de les relacions bilaterals, en els grups I, II i III.

2. La classificació correspon al ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, que 
disposa de l’assistència prevista a l’article anterior i pot ser modificada quan s’apreciïn 
canvis en les relacions internacionals que així ho aconsellin.
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3. Les missions diplomàtiques i representacions permanents del grup III no poden 
superar el 25% del total.

Article 38. Convocatòria.

Abans del quinze d’octubre de cada any, el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació 
ha d’anunciar la llista dels comandaments de missió que es prevegi cobrir l’any següent 
amb subjecció al procediment que estableix aquest capítol.

En qualsevol moment, la llista pot ser discrecionalment modificada pel ministre d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, a fi d’excloure del procediment un o diversos comandaments 
de missió.

Article 39. Sol·licituds.

Abans del trenta d’octubre de cada any, els funcionaris de la carrera diplomàtica que 
reuneixin els requisits expressats a l’article següent poden presentar la seva sol·licitud, 
per ordre de preferència, per al comandament o comandaments de missió inclosos en la 
convocatòria a la qual es refereix l’article anterior i per als quals considerin reunir 
competència professional per exercir-los.

Article 40. Requisits dels candidats.

1. Per poder presentar la seva sol·licitud, els funcionaris de la carrera diplomàtica 
han de reunir els requisits següents:

a) Missions diplomàtiques i representacions permanents del grup I:

1r Tenir almenys la categoria de ministre plenipotenciari de tercera classe.
2n Haver ocupat prèviament un comandament de missió.

b) Missions diplomàtiques i representacions permanents del grup II:

1r Tenir almenys la categoria de ministre plenipotenciari de tercera classe.
2n Haver exercit durant almenys tres anys un càrrec directiu en les administracions 

públiques, a la Casa de Sa Majestat el Rei, als òrgans constitucionals, a la Unió Europea 
o en una organització internacional.

3r Haver exercit durant almenys tres anys un segon comandament de missió o un 
lloc de cònsol general.

c) Missions diplomàtiques i representacions permanents del grup III:

1r Tenir almenys la categoria de conseller d’ambaixada.
2n Tenir almenys vint anys d’antiguitat a la carrera diplomàtica.
3r Haver exercit durant almenys dos anys un càrrec directiu a les administracions 

públiques, a la Casa de Sa Majestat el Rei, als òrgans constitucionals, a la Unió Europea 
o en una organització internacional.

4t Haver exercit durant almenys dos anys un segon comandament de missió o un 
lloc de cònsol general.

2. Els funcionaris de la carrera diplomàtica que hagin ocupat un alt càrrec a 
l’Administració General de l’Estat queden exempts del compliment dels requisits expressats 
en les lletres a), b) i c) de l’apartat anterior excepte el de tenir la categoria necessària.

Article 41. Elements que s’han de valorar.

1. Per valorar els candidats s’han de tenir en compte, en funció de les característiques 
del lloc, criteris de competència professional i experiència i, particularment, els següents:

a) Exercici previ de llocs amb funcions d’anàlisi política i econòmica.
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b) Capacitat de direcció d’equips.
c) Coneixement de l’idioma local.
d) Capacitat negociadora, de diàleg i relació.
e) Experiència prèvia de la zona en què se sol·liciti el lloc.
f) Experiència en gestió pressupostària i de personal.
g) Experiència en gestió de situacions de crisi.
h) Experiència consular.
i) Experiència en gestió i control de programes de cooperació.
j) Experiència en gestió cultural.

2. No es tenen en compte les sol·licituds dels funcionaris de la carrera diplomàtica 
per a un tercer comandament de missió amb caràcter consecutiu.

3. El subsecretari d’Afers Exteriors i de Cooperació, després d’examinar les 
sol·licituds presentades i un cop escoltats els secretaris d’Estat del Departament i el 
director del Gabinet del ministre, pot convocar els candidats que consideri necessari per 
fer una entrevista personal a fi de valorar més adequadament els elements expressats a 
l’apartat 1.

Article 42. Presentació d’una terna de candidats.

Abans del 31 de desembre de cada any, el subsecretari d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, en la seva qualitat de cap de personal i de la carrera diplomàtica, ha d’elevar 
al ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, sense caràcter vinculant, una terna de 
candidats, amb ordre de preferència, per ocupar els comandaments de missió que es 
prevegi cobrir d’acord amb el procediment que regula aquest capítol.

Article 43. Comandaments de missió que quedin vacants.

Excepte decisió en contra del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, s’han de 
cobrir pel procediment que regula aquest capítol, amb l’excepció dels terminis, els 
comandaments de missió de nova creació i els que hagin quedat vacants per mort, 
jubilació o cessament de l’anterior cap de missió i que per necessitats del servei s’hagin 
de cobrir.

Article 44. Presa de possessió i cessament dels caps de missió.

Sense perjudici del que, en exercici de la seva potestat discrecional, resolgui l’òrgan 
competent per efectuar la designació, els caps de missió designats a través del 
procediment que regula aquest capítol han de prendre possessió del seu lloc 
preferentment al llarg del mes d’agost de cada any i cessar el mes anterior al que 
compleixin quatre anys des de la seva presa de possessió en les missions diplomàtiques i 
representacions permanents dels grups I i II, i el mes anterior al que compleixin tres anys 
en les del grup III.

CAPÍTOL VII

La formació dels funcionaris de la carrera diplomàtica

Article 45. Normes generals.

El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha de promoure la formació contínua 
dels funcionaris de la carrera diplomàtica per al perfeccionament i l’actualització dels seus 
coneixements.

Article 46. Formació dels funcionaris de la carrera diplomàtica destinats a l’estranger.

Els funcionaris de la carrera diplomàtica que siguin destinats a l’estranger han de fer 
cursos específics, organitzats per l’Escola Diplomàtica, en funció de les característiques 
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del lloc de treball que han d’exercir, per al perfeccionament i l’especialització dels seus 
coneixements.

Article 47. Formació contínua dels funcionaris de la carrera diplomàtica.

Sense perjudici del que assenyala l’article anterior, els funcionaris de la carrera 
diplomàtica periòdicament han de fer cursos d’especialització en les àrees de la seva 
competència, en particular, en les de relacions exteriors, diplomàtiques, consulars i de 
cooperació.

Aquests cursos han de combinar sessions teòriques i pràctiques i visites d’estudis, i 
s’han de desenvolupar d’acord amb un calendari que en permeti el seguiment sense 
detriment de les necessitats del servei.

Article 48. Cursos d’ascens a les categories de conseller i de ministre plenipotenciari de 
tercera classe.

L’Escola Diplomàtica, en col·laboració amb altres unitats del Ministeri d’Afers Exteriors 
i de Cooperació, ha d’organitzar cada any els corresponents cursos d’ascens a la 
categoria de conseller i de ministre plenipotenciari de tercera classe destinat als 
funcionaris de la carrera diplomàtica amb la categoria de secretari i conseller 
respectivament. En aquests cursos s’ha de donar especial importància a les matèries que 
contribueixin a la formació per a l’exercici dels comandaments de missió.

En cas que no superi qualsevol d’aquests cursos el funcionari està facultat per 
repetir-lo només una vegada.

Disposició addicional primera. Funcionaris de la carrera diplomàtica destinats al Servei 
Europeu d’Acció Exterior.

1. A tots els efectes que preveu aquest Reglament, els llocs de cap de delegació i 
representant especial de la Unió Europea exercits per funcionaris de la carrera diplomàtica 
s’equiparen als comandaments de missió del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

2. A tots els efectes que preveu aquest Reglament, els càrrecs directius en el Servei 
Europeu d’Acció Exterior exercits per funcionaris de la carrera diplomàtica s’equiparen als 
càrrecs directius en el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Disposició addicional segona. Uniforme.

Per ordre del ministre d’Afers Exteriors i Cooperació es regulen les característiques i 
condicions d’ús de l’uniforme de la carrera diplomàtica.

Disposició addicional tercera. No increment despesa pública.

Les mesures que inclou aquest Reglament no suposen increment de dotacions, de 
retribucions, ni d’altres despeses de personal i en general no poden suposar un increment 
de la despesa pública en cap concepte.

Disposició transitòria primera. Règim transitori del procediment d’ascens a la categoria 
de conseller d’ambaixada i ministre plenipotenciari de tercera classe.

Fins que transcorri un termini de cinc anys des de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament no s’ha d’exigir, per a l’ascens a les categories de conseller i de ministre 
plenipotenciari de tercera classe, la superació del curs selectiu que preveu l’apartat 2 de 
l’article 9 i l’apartat 1 lletra c) de l’article 10 d’aquest Reglament, respectivament.
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Disposició transitòria segona. Règim transitori de la presentació de candidatures per 
ocupar un comandament de missió.

Fins que transcorri un termini de cinc anys des de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament no s’ha d’exigir, per a la presentació de sol·licituds per ocupar un comandament 
de missió dels grups II i III, el compliment dels requisits que preveuen les lletres b) i c), de 
l’apartat 1, de l’article 40, excepte el de tenir la categoria necessària.
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