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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
12891 Reial decret 1068/2015, de 27 de novembre, pel qual s’estableix el règim 

específic del sistema de provisió dels llocs de treball dels catàlegs de les 
unitats adscrites a la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior.

El Reial decret 400/2012, de 17 de febrer, pel qual es desplega l’estructura orgànica 
del Ministeri de l’Interior, dedica l’article 2 a la Secretaria d’Estat de Seguretat.

En concret l’apartat 3 es refereix als òrgans de coordinació que depenen del secretari 
d’Estat de Seguretat: el Gabinet de Coordinació i Estudis, la Inspecció de Personal i 
Serveis de Seguretat i el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat 
(CITCO).

A aquests òrgans se’ls encomanen funcions directament relacionades amb actuacions 
en l’àmbit de la seguretat com la lluita contra la criminalitat, la delinqüència organitzada, el 
terrorisme i el radicalisme violent o la inspecció de les actuacions dutes a terme per la 
Policia Nacional o per la Guàrdia Civil, entre d’altres, que només poden exercir membres 
de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, la qual cosa ha motivat que, a dia d’avui, els 
llocs d’aquests òrgans de coordinació en el catàleg de llocs de treball de la Secretaria 
d’Estat de Seguretat estiguin ocupats en la seva pràctica totalitat únicament pel personal 
esmentat.

En els apartats 5 i 6 es relacionen les subdireccions generals que depenen del secretari 
d’Estat de Seguretat, on s’inclouen la de Planificació i Gestió d’Infraestructures i Mitjans 
per a la Seguretat, la de Sistemes d’Informació i Comunicacions per a la Seguretat, així 
com l’organisme autònom Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de 
l’Estat que depenen igualment del secretari d’Estat de Seguretat.

A més, juntament amb aquestes unitats, hi ha un Gabinet com a òrgan d’assistència 
immediata al secretari d’Estat, d’acord amb el que recull l’apartat 2.

Totes exerceixen funcions íntimament relacionades amb la seguretat, com el 
desenvolupament de les bases de dades policials, la implantació dels sistemes de 
comunicacions i d’informació, les polítiques d’estrangeria i immigració, l’assessorament, 
etc., que determinen igualment que aquests llocs estiguin ocupats majoritàriament pels 
funcionaris de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, si bé també tenen un vessant de 
competències de gestió i especialitat que aconsellen que els seus llocs els pugui ocupar 
altre personal funcionari de l’Administració General de l’Estat.

Així mateix, l’article 6 es refereix a la Direcció General de Relacions Internacionals i 
Estrangeria, com a òrgan directiu que depèn de la Secretaria d’Estat de Seguretat, que 
exerceix funcions en matèria de cooperació policial internacional i de la qual depenen les 
subdireccions generals de Cooperació Policial Internacional i de Relacions Internacionals, 
Immigració i Estrangeria.

En l’actualitat les normes per a la provisió dels llocs de treball d’aquestes unitats són 
les que, amb caràcter general, s’apliquen als funcionaris de l’Administració General de 
l’Estat, sense que es pugui aplicar la normativa específica de provisió de destinacions de 
la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, pel fet que el seu àmbit d’aplicació se circumscriu 
al catàleg de llocs de treball de les direccions generals de la Policia o de la Guàrdia Civil, 
respectivament, més concorde amb la naturalesa dels llocs i del personal que els ocupen, 
en qüestions específiques com la publicació de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la 
Guàrdia Civil o a l’Ordre General de la Direcció General de la Policia, sense que se 
n’exigeixi en cap cas la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

En aquest context, raons de confidencialitat i seguretat de la informació aconsellen 
fixar un règim que prevegi les especificitats del sistema de provisió dels llocs de treball dels 
catàlegs de les unitats adscrites a la Secretaria d’Estat de Seguretat, que no disposin de 
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la seva pròpia normativa, en els termes que preveu l’article 4 del text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre.

Per tal de disposar de l’habilitació legal necessària per regular el sistema esmentat, 
s’ha incorporat una nova disposició final cinquena a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, 
de forces i cossos de seguretat, a través de la disposició final primera de la Llei orgànica 
9/2015, de 28 de juliol, de règim de personal de la Policia Nacional, que habilita el Govern 
per regular aquestes especificitats que s’han de referir, si s’escau, al procediment de 
valoració dels mèrits en els concursos de provisió dels llocs i al règim de publicitat, 
incloent-hi les eventuals restriccions a aquest i les garanties dels drets dels interessats.

Així mateix, s’ha de determinar el sistema de provisió d’aquests llocs com de concurs 
o lliure designació, atenent aquestes raons de confidencialitat i seguretat assenyalades.

En ús d’aquesta habilitació es procedeix a regular un règim específic que fixi unes 
regles adequades i coherents per a la provisió d’aquests llocs que, de manera exclusiva en 
algunes d’aquestes unitats, i majoritàriament en d’altres, els estan cobrint funcionaris de la 
Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, per raons de confidencialitat i seguretat, i s’evita així 
que l’aplicació de la normativa dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat 
a aquest col·lectiu pugui afectar negativament la provisió d’aquestes places atès que no es 
tenen en compte les seves circumstàncies especials.

Els llocs de treball dels catàlegs d’algunes unitats han de ser d’adscripció exclusiva per 
a personal de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de manera que es dota del 
necessari fonament jurídic a una pràctica reconeguda actualment a través del catàleg de 
llocs de treball. No obstant això, es preveu la possibilitat que els llocs dels titulars 
d’aquestes unitats, així com els llocs de les resta d’unitats adscrites a la Secretaria d’Estat 
de Seguretat, els pugui ocupar altre personal funcionari de l’Administració General de 
l’Estat, en els termes que preveuen els catàlegs corresponents.

També s’aprofita per determinar el sistema de provisió d’aquests llocs, concretant la 
composició de la comissió que ha de valorar els mèrits en els concursos específics, més 
adequada i concorde amb les característiques dels llocs i del personal de les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat. Igualment s’estableixen els llocs que s’han d’ocupar pel 
sistema de lliure designació, pel fet que tenen assignat un nivell de complement de 
destinació 26 o superior.

Quant a la publicació de la seva convocatòria i de la seva resolució, es limita 
exclusivament a l’Ordre General de la Direcció General de la Policia i al Butlletí Oficial de 
la Guàrdia Civil, per a les unitats l’adscripció exclusiva dels llocs de treball de les quals ho 
sigui per a personal de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, tot això sense perjudici 
que també es publiquin en el «Butlletí Oficial de l’Estat» quan el lloc el pugui ocupar altre 
personal.

Així mateix, es preveu la possibilitat de no publicar a la resolució de la convocatòria les 
dades dels titulars dels llocs de treball per als quals així es prevegi expressament en la 
mateixa convocatòria, per raó de la seva especial confidencialitat o reserva.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió de 27 de novembre,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

S’estableix el règim específic del sistema de provisió de llocs de treball dels catàlegs 
de les unitats adscrites a la Secretaria d’Estat de Seguretat que no disposin de normativa 
específica, en els termes que preveu l’article 4 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
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Article 2. Adscripció dels llocs.

1. Els llocs de treball dels catàlegs del Gabinet de Coordinació i Estudis, del Centre 
d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i de la Inspecció de 
Personal i Serveis de Seguretat són d’adscripció exclusiva a funcionaris de les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat.

2. Els llocs de treball dels catàlegs de la resta d’unitats adscrites a la Secretaria 
d’Estat de Seguretat, així com els llocs dels titulars de les unitats que esmenta l’apartat 
anterior, els poden ocupar, a més de funcionaris de les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat, altre personal funcionari de l’Administració General de l’Estat, per raons de 
l’especialitat de les funcions dels llocs, en els termes que preveuen els seus catàlegs 
corresponents.

Article 3. Formes de provisió.

1. La provisió dels llocs de treball a què es refereix l’article 1 s’ha de dur a terme pels 
procediments de concurs específic de mèrits o de lliure designació, en atenció a la 
naturalesa de les seves funcions, de conformitat amb el que determini el catàleg de llocs 
de treball, i es regeix per les convocatòries corresponents.

2. En els concursos específics els mèrits s’han de valorar per una comissió que 
estarà integrada per dos representants de la unitat a la qual estigui adscrit el lloc de treball 
que es convoca, dels quals en cas d’empat el de més jerarquia ha de dirimir amb el seu 
vot, i dos representants de la Subdirecció General competent en matèria de recursos 
humans del Ministeri de l’Interior.

3. En tot cas, per raons de confidencialitat i seguretat de la informació, s’han de 
proveir pel sistema de lliure designació els llocs de treball dels catàlegs de les unitats 
adscrites a la Secretaria d’Estat de Seguretat que tinguin assignat un nivell de complement 
de destinació 26 o superior.

Article 4. Convocatòries.

1. La convocatòria i resolució dels llocs de treball es publiquen únicament a l’Ordre 
General de la Direcció General de la Policia i en el Butlletí Oficial del Guàrdia Civil.

2. No obstant això, la convocatòria i resolució dels llocs de treball que pugui ocupar 
altre personal de l’Administració General de l’Estat també es publiquen en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

3. En la resolució de la convocatòria no es publiquen les dades dels titulars dels llocs 
de treball per als quals així ho prevegi expressament la mateixa convocatòria, per raó de 
la seva confidencialitat o reserva especial.

Disposició addicional primera. Dret supletori.

En tot el que no preveu aquest Reial decret és aplicable el que disposa la normativa 
aplicable als funcionaris de l’Administració General de l’Estat.

Disposició addicional segona. Adaptació dels catàlegs de llocs de treball.

La Subsecretaria del Departament, a proposta de la Secretaria d’Estat de Seguretat, 
en el termini de sis mesos ha de remetre a la Comissió Executiva de la Comissió 
Interministerial de Retribucions els catàlegs de llocs de treball corresponents de les unitats 
afectades, per adaptar-los al que disposa aquest Reial decret.

Disposició addicional tercera. No-increment de despesa pública.

L’aplicació del que disposa aquest Reial decret no implica un increment de la despesa 
pública, ni de dotacions, retribucions o altres despeses de personal.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 285  Dissabte 28 de novembre de 2015  Secc. I. Pàg. 4

Disposició addicional quarta. Referències.

Les referències a les unitats adscrites a la Secretaria d’Estat de Seguretat que preveu 
aquest Reial decret s’han d’adaptar als canvis en l’estructura del departament que les 
afectin.

Disposició transitòria primera. Règim transitori en la provisió dels llocs de treball.

1. Fins que s’aprovin els corresponents catàlegs de llocs de treball adaptats al que 
disposa aquest Reial decret, la provisió d’aquests llocs de treball s’ha de dur a terme en la 
forma que preveuen els catàlegs vigents.

2. Els titulars dels llocs de treball que estiguin afectats pel que disposa aquest Reial 
decret els han de continuar exercint. No els és aplicable als efectes del seu cessament. En 
aquest sentit, el cessament en els llocs esmentats s’ha de produir com correspongui 
segons el mode de provisió pel qual s’hi va accedir.

Disposició transitòria segona. Comissió de valoració.

Una vegada hagi entrat en vigor la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, la comissió de valoració que regula l’article 3.2 estarà formada per un 
representant del Gabinet del Secretari d’Estat de Seguretat, amb la condició de funcionari 
de carrera en servei actiu, pertanyent a cossos o escales classificades en grups d’igual 
nivell o superior al dels llocs en concurs i que en cas d’empat ha de dirimir amb el seu vot, 
dos representants de la unitat a la qual estigui adscrit el lloc de treball que es convoca i un 
representant de la Subdirecció General competent en matèria de recursos humans del 
Ministeri de l’Interior.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1. 18a i 29a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per establir les bases del 
règim estatutari dels funcionaris públics, i en matèria de seguretat pública.

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, 27 de novembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre de l’Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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