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LLEI 23/1988, de 28 de juliol, de modificació de
la Llei de mesures per a la reforma de la funció
pública. («BOE» 181, de 29-7-1988.)
Juan Carlos I
Rei d’Espanya

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
L’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures
per a la reforma de la funció pública, ha posat de manifest
problemes la resolució dels quals exigeix la modificació
de les normes el compliment de les quals suscita dificultats que afecten tant el bon funcionament dels serveis
com el desenvolupament normal de la carrera administrativa dels funcionaris.
Al mateix temps, les modificacions introduïdes intenten donar un nou impuls a les mesures ja adoptades per a
la millor ordenació de la funció pública, sense que resulti
alterada la delimitació dels preceptes que es consideren
bases del règim estatuari dels funcionaris públics, dictades a l’empara de l’article 149.1.18è de la Constitució i, en
conseqüència, aplicables al personal de totes les administracions públiques.
D’altra banda, les peculiaritats acusades de la funció
pública docent, i la sintonia necessària que hi ha d’haver
entre els criteris pels quals es regeix i l’estructura i necessitats d’un sistema educatiu en procés de canvi, justifiquen una modificació en aquesta línia de la disposició
addicional quinzena de la Llei.
A més, la Sentència del Tribunal Constitucional d’11 de
juny de 1987 va afectar algunes disposicions de la dita
Llei, i això fa aconsellable adaptar certs preceptes als criteris que aquella estableix.
Article primer
Els articles i les disposicions addicionals que a continuació s’expressen de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, queden
redactats en la forma següent:
Article 1. Àmbit d’aplicació.
Es modifica la redacció de l’apartat 3:
3. Es consideren bases del règim estatuari dels funcionaris públics, dictades a l’empara de l’article 149.1.18è
de la Constitució, i en conseqüència aplicables al personal
de totes les administracions públiques, els preceptes
següents:
Articles: 3r, 2, e) i f); 6è; 7è; 8è; 11; 12; 13.2, 3 i 4; 14.4 i
5; 16; 17; 18; 19.1 i 3; 20.1, a), b) paràgraf primer, c) i e), 2 i
3; 21; 22.1; 23; 24; 25; 26; 29; 31; 32; 33; disposicions addicionals tercera, 2 i 3; quarta, dotzena i quinzena; disposicions transitòries segona, vuitena i novena.
Article 15. Relacions de llocs de treball de l’Administració de l’Estat.
Es modifica la redacció de l’apartat 1:
1. Les relacions de llocs de treball de l’Administració
de l’Estat són l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació del personal, d’acord amb les necessitats
dels serveis, i s’hi precisen els requisits per a l’exercici de
cada lloc en els termes següents:
a) Les relacions han de comprendre, conjuntament o
separadament, els llocs de treball del personal funcionari
de cada centre gestor, el nombre i les característiques dels
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que puguin ser ocupats per personal eventual, així com
els d’aquells altres que puguin ser ocupats per personal
laboral.
b) Les relacions de llocs de treball han d’indicar, en
tot cas, la seva denominació i característiques essencials;
els requisits exigits per al seu exercici; el nivell de complement de destinació i, si s’escau, el complement específic que els correspongui, quan hagin de ser ocupats per
personal funcionari, o la categoria professional i el règim
jurídic aplicable quan siguin ocupats per personal laboral.
c) Amb caràcter general, els llocs de treball de l’Administració de l’Estat i dels seus organismes autònoms,
així com els de les entitats gestores i serveis comuns de la
Seguretat Social, els han d’ocupar funcionaris públics.
S’exceptuen de la regla anterior i poden ser ocupats
per personal laboral:
– Els llocs de naturalesa no permanent i aquells les
activitats dels quals es dirigeixin a satisfer necessitats de
caràcter periòdic i discontinu;
– els llocs les activitats dels quals siguin pròpies d’oficis, així com els de vigilància, custòdia, portament i altres
d’anàlegs;
– els llocs de caràcter instrumental corresponents a
les àrees de manteniment i conservació d’edificis, equips
i instal·lacions, arts gràfiques, enquestes, protecció civil i
comunicació social, així com els llocs de les àrees d’expressió artística i els vinculats directament al seu exercici,
serveis socials i protecció de menors;
– els llocs corresponents a àrees d’activitats que
requereixin coneixements tècnics especialitzats quan no
hi hagi cossos o escales de funcionaris els membres dels
quals tinguin la preparació específica necessària per al
seu exercici, i
– els llocs de treball a l’estranger amb funcions administratives de tràmit i col·laboració i auxiliars que comportin el maneig de màquines, arxiu i similars.
Així mateix, els organismes públics de recerca poden
contractar personal laboral en els termes que preveu l’article 17 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica.
d) La creació, modificació, refosa i supressió de llocs
de treball s’ha de fer a través de les relacions de llocs de
treball.
e) Correspon als ministeris per a les Administracions
Públiques i d’Economia i Hisenda l’aprovació conjunta de
les relacions de llocs de treball, excepte l’assignació inicial dels complements de destinació i específic, que correspon al Govern.
f) La provisió de llocs de treball a desenvolupar pel
personal funcionari, així com la formalització de nous
contractes de personal laboral fix, requereix que els corresponents llocs figurin detallats en les relacions respectives. Aquest requisit no és necessari quan es tracti de dur
a terme tasques de caràcter no permanent mitjançant
contractes de treball de durada determinada i amb càrrec
a crèdits corresponents a personal laboral eventual o al
capítol d’inversions.
Article 20. Provisió de llocs de treball.
Es modifica la redacció dels paràgrafs a) i b) de l’apartat 1 i s’hi afegeixen quatre nous paràgrafs, assenyalats
amb les lletres c), d), e) i f):
1. Els llocs de treball adscrits a funcionaris s’han de
proveir d’acord amb els procediments següents:
a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisió i únicament s’hi tenen en compte els mèrits exigits en
la convocatòria corresponent, entre els quals figuren els
adequats a les característiques de cada lloc de treball, així
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com la possessió d’un determinat grau personal, la valoració del treball exercit, els cursos de formació i perfeccionament superats i l’antiguitat.
b) Lliure designació: es poden cobrir mitjançant
aquest sistema els llocs que es determinin en les relacions de llocs de treball, en consideració a la naturalesa de
les seves funcions.
En l’Administració de l’Estat, els seus organismes
autònoms, així com en les entitats gestores i serveis
comuns de la Seguretat Social, només es poden cobrir
mitjançant aquest sistema els llocs de subdirector general, delegats i directors regionals o provincials, secretaries
d’alts càrrecs, així com aquells altres de caràcter directiu
o d’especial responsabilitat per als quals així es determini
en les relacions de llocs de treball.
c) Les convocatòries per proveir llocs de treball per
concurs o per lliure designació, així com les seves corresponents resolucions, les ha de fer públiques en els butlletins o diaris oficials respectius l’autoritat competent per
efectuar els nomenaments.
En les convocatòries de concurs s’han d’incloure, en
tot cas, les dades i circumstàncies següents:
– Denominació, nivell i localització del lloc.
– Requisits indispensables per ocupar-lo.
– Barem per puntuar els mèrits.
– Puntuació mínima per a l’adjudicació de les vacants
convocades.
Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure
designació han d’incloure les dades següents:
– Denominació, nivell i localització del lloc.
– Requisits indispensables per ocupar-lo.
Anunciada la convocatòria es concedeix un termini de
quinze dies hàbils per a la presentació de sol·licituds.
Els nomenaments de lliure designació requereixen
l’informe previ del titular del centre, organisme o unitat al
qual figuri adscrit el lloc convocat.
d) En l’àmbit de l’Administració de l’Estat, el secretari d’Estat per a l’Administració Pública, els subsecretaris,
delegats del Govern i governadors civils, per necessitats
del servei, poden adscriure els funcionaris que ocupin
llocs no singularitzats a altres de la mateixa naturalesa,
nivell i complement específic dins la mateixa localitat.
e) Els funcionaris adscrits a un lloc de treball pel procediment de lliure designació poden ser remoguts
d’aquest amb caràcter discrecional.
Els funcionaris que accedeixin a un lloc de treball pel
procediment de concurs poden ser remoguts per causes
sobrevingudes, derivades d’una alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada a través de les relacions
de llocs de treball, que modifiqui els supòsits que van
servir de base a la convocatòria, o d’una falta de capacitat per al seu exercici manifestada per un rendiment
insuficient, que no comporti inhibició i que impedeixi
exercir amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc. La
remoció s’ha d’efectuar amb l’expedient contradictori
previ mitjançant una resolució motivada de l’òrgan que
va fer el nomenament, escoltada la junta de personal
corresponent.
Als funcionaris afectats pel que preveu aquest apartat
els és aplicable el que disposa el paràgraf primer de l’article 21.2, b) d’aquesta Llei.
f) Els funcionaris han de romandre en cada lloc de
treball un mínim de dos anys per poder participar en els
concursos de provisió de llocs de treball, excepte en l’àmbit d’una secretaria d’estat, d’un departament ministerial
que no en tingui, o en el supòsit que preveu el paràgraf
segon de l’apartat e) del número 1 d’aquest article, així
com per supressió del lloc de treball.
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Article 21. Promoció professional.
Es modifica la redacció dels apartats 1, d) i f), i 2.
1. El grau personal.
.................................................................................................
d) El grau personal s’adquireix pel fet d’ocupar un o
més llocs de nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb interrupció. Si durant el temps en què el
funcionari ocupa un lloc se’n modifica el nivell, el temps
d’exercici es computa amb el nivell més alt en què el lloc
hagi estat classificat.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els funcionaris que obtinguin un lloc de treball superior en més
de dos nivells al corresponent al seu grau personal, consoliden cada dos anys de serveis continuats el grau superior en dos nivells al que tinguin, sense que en cap cas
puguin superar el corresponent al del lloc ocupat.
.................................................................................................
f) El grau personal també es pot adquirir mitjançant
la superació de cursos específics o altres requisits objectius que determini el Govern, o en l’àmbit de les seves
competències, el Consell de Govern de les comunitats
autònomes, i el Ple de les corporacions locals.
El procediment d’accés als cursos i la fixació dels
altres requisits objectius es fonamenta exclusivament en
criteris de mèrit i capacitat i la selecció s’ha de fer mitjançant un concurs.
2. La garantia del nivell del lloc de treball.
a) Els funcionaris tenen dret, sigui quin sigui el lloc
de treball que ocupin, a percebre almenys el complement
de destinació dels llocs del nivell corresponent al seu grau
personal.
b) Els funcionaris que cessin en un lloc de treball,
sense obtenir-ne un altre pels sistemes que preveu l’article anterior, queden a disposició del subsecretari, director
de l’organisme, delegat del Govern o governador civil o
òrgans anàlegs de les altres administracions, que els atribueixen l’exercici provisional d’un lloc corresponent al
seu cos o escala.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior,
els que cessin per alteració del contingut o supressió dels
seus llocs en les relacions de llocs de treball continuen
percebent, mentre no se’ls atribueix un altre lloc, i durant
un termini màxim de tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit o el contingut
del qual hagi estat alterat.
c) El temps de permanència en la situació de serveis
especials és computat, als efectes de consolidació del
grau personal, com a prestat en l’últim lloc ocupat en la
situació de servei actiu o en el que posteriorment s’hagi
obtingut per concurs.
Article 22. Foment de la promoció interna.
Se’n modifica la redacció:
1. Les administracions públiques han de facilitar la
promoció interna consistent en l’ascens des de cossos o
escales d’un grup de titulació a altres de l’immediatament
superior. Els funcionaris han de posseir per a això la titulació exigida per a l’ingrés en els últims, tenir una antiguitat d’almenys dos anys en el cos o escala a què pertanyin,
així com reunir els requisits i superar les proves que per a
cada cas estableixi el Ministeri per a les Administracions
Públiques o l’òrgan competent de les altres administracions públiques. Els funcionaris que accedeixin a altres cossos i escales pel sistema de promoció interna tenen preferència, en tot cas, per cobrir els llocs de treball vacants
que s’ofereixin als aspirants que no procedeixin d’aquest
torn.
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Així mateix, conserven el grau personal que hagin
consolidat en el cos o escala de procedència, sempre que
estigui inclòs en l’interval de nivells corresponents al nou
cos o escala i el temps de serveis prestats en aquells és
aplicable, si s’escau, per a la consolidació de grau personal en aquest.
El que disposa aquest article també és aplicable als
funcionaris que accedeixin per integració a altres cossos
o escales del mateix grup o d’un grup superior d’acord
amb el que preveu aquesta Llei.
2. A proposta del ministre per a les Administracions
Públiques, el Govern pot determinar els cossos i escales
de l’Administració de l’Estat als quals poden accedir els
funcionaris pertanyents a altres del seu mateix grup, sempre que exerceixin funcions substancialment coincidents
o anàlogues en el seu contingut professional i en el seu
nivell tècnic, se’n derivin avantatges per a la gestió dels
serveis, estiguin en possessió de la titulació acadèmica
requerida i superin les proves corresponents.
A aquests efectes, en les convocatòries per a l’ingrés
en els cossos i escales esmentats s’ha d’establir l’exempció de les proves encaminades a acreditar coneixements
ja exigits per a l’ingrés al cos o escala d’origen.
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S’integren:
– En el cos de catedràtics de batxillerat, els funcionaris de l’escala de professors numeraris i psicòlegs d’ensenyaments integrats que estiguin en possessió del títol de
doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent, llevat
del que disposa l’apartat 8 d’aquesta disposició.
– En el cos de professors agregats de batxillerat, els
funcionaris de l’escala tecnicodocent de la Institució «San
Isidoro» que estiguin en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
– En el cos de professors numeraris d’escoles de mestria industrial, els funcionaris de l’escala de matèries tecnicoprofessionals i educadors d’ensenyaments integrats,
llevat del que disposa l’apartat 8 d’aquesta disposició, així
com els funcionaris del cos de professors especials d’escoles de mestria industrial, i de l’escala docent «A» de
l’AISS.
– En el cos de mestres de taller d’escoles de mestria
industrial, els funcionaris de les escales de professors de
pràctiques i activitats d’ensenyaments integrats i docent
«B» de l’AISS.

4. El cos superior de lletrats de l’Estat passa a denominar-se cos d’advocats de l’Estat, i s’hi mantenen la integració dels funcionaris pertanyents als extingits cossos
d’advocats de l’Estat, tècnic de lletrats del Ministeri de
Justícia i lletrats de la Direcció General dels Registres i del
Notariat.

Els que no s’integrin en els cossos esmentats continuen en les seves escales d’origen, que es declaren a
extingir, sense perjudici del dret a ser integrats en el seu
moment en altres cossos o escales docents, sempre que
reuneixin les condicions exigides. Mentrestant conserven
els seus drets actuals, i a efectes econòmics se’ls reconeixen els mateixos que als funcionaris que, procedents
d’aquestes escales, s’integren en els cossos esmentats.
Als efectes de participació en concursos de mèrits, els
funcionaris que s’integren en els cossos esmentats s’ordenen segons la data del seu nomenament com a funcionari de carrera.
3. Els llocs de treball docents els exerceixen funcionaris dels cossos i escales docents, d’acord amb el que
determinin les relacions de llocs de treball. No obstant
això, el personal laboral pot ocupar:
– Els llocs que per raó de la seva naturalesa no es corresponguin amb les titulacions acadèmiques existents.
– Els llocs creats per a la realització de programes
educatius temporals.
– Els llocs a l’estranger mentre no siguin coberts per
funcionaris espanyols dels cossos i escales docents o per
funcionaris estrangers en el marc de convenis o acords
amb altres estats.

Disposició addicional quinzena.
Se substitueixen els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la
disposició addicional quinzena i s’hi afegeix l’apartat 10
en els termes següents:
1. No són aplicables als funcionaris dels cossos o
escales en què s’ordena la funció pública docent l’apartat
1, a), de l’article 20, pel que fa a l’exigència del grau personal; l’article 21, excepte l’apartat 2, b), i el paràgraf tercer de l’apartat 1 de l’article 22 d’aquesta Llei pel que fa a
la conservació del grau personal.
2. L’accés a la funció pública docent, excloent-ne el
personal que regulen la Llei de reforma universitària i la
Llei de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, la promoció professional, la promoció
interna i la reordenació dels seus cossos i escales es regulen mitjançant una disposició amb rang de llei, d’acord
amb l’estructura i les necessitats del sistema educatiu.
Fins a l’entrada en vigor d’aquesta, cadascun dels cossos
i escales té assignat un nivell de complement de destinació, i hi són aplicables les normes que conté aquesta disposició addicional, les que es dictin en aplicació del que
disposa l’apartat 2 de l’article 1 d’aquesta Llei, i altres disposicions vigents en les respectives matèries.

4. El personal docent pot ocupar llocs de treball en
l’Administració educativa d’acord amb el que determinin
les respectives relacions de llocs de treball, sense consolidar grau personal.
5. Els funcionaris docents poden optar per obtenir la
seva jubilació a la terminació del curs acadèmic en què
compleixin els seixanta-cinc anys.
6. Els funcionaris docents estan obligats a participar
en els successius concursos ordinaris de trasllats fins a
l’obtenció de la seva primera destinació definitiva.
Aquests concursos no estableixen cap puntuació
mínima per a l’obtenció d’una destinació. Voluntàriament
poden participar en les convocatòries de llocs docents de
caràcter singular sempre que reuneixin els requisits exigits en cada convocatòria.
Els funcionaris docents que obtinguin un lloc per mitjà
de concurs hi han de romandre un mínim de dos anys per
poder participar en successius concursos de provisió de
llocs de treball.
7. La funció d’inspecció educativa la duen a terme
funcionaris amb titulació de doctor, llicenciat, arquitecte o
enginyer, pertanyents als cossos i escales en què s’ordena
la funció pública docent a què es refereix l’apartat 2
d’aquesta disposició.

Article 27. Racionalització de l’estructura de cossos i
escales de l’Administració de l’Estat.
Es modifica la redacció de l’apartat 3, que passa a ser 2:
2. Unificar, amb el dictamen previ del Consell d’Estat, els cossos i escales del mateix grup, quan per accedir-hi s’hagin exigit els mateixos requisits de capacitat
professional, i la mateixa titulació acadèmica, les proves
de selecció siguin conjuntes o d’un contingut sensiblement equivalent, i intervinguin en la seva avaluació tribunals o comissions de composició similar, i li hagin estat
assignades funcions substancialment coincidents en el
seu contingut professional i en el seu nivell tècnic.
Disposició addicional novena.
Es modifica la redacció de l’apartat u, 4:
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Els llocs de treball d’inspecció educativa es cobreixen
per concurs convocat per cada Administració educativa
competent, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, i es valoren tant els mèrits acadèmics com els
professionals, així com l’antiguitat com a funcionaris de
carrera en els cossos docents. Els funcionaris seleccionats
han de superar un curs d’especialització, l’organització
del qual correspon a l’Administració convocant. L’exercici
d’aquesta funció té una durada de tres anys susceptibles
de renovació per altres tres anys.
Transcorreguts els períodes de tres o sis anys d’adscripció a la funció inspectora, la incorporació als llocs corresponents als seus cossos o escales s’efectua a través de
la participació en els corresponents concursos, i se’ls
reconeix un dret preferent a la localitat de la seva última
destinació com a docent.
Transcorreguts sis anys d’exercici continuat de la funció d’inspecció educativa, la valoració del treball realitzat,
d’acord amb els criteris i procediments que es determinin
reglamentàriament, permet ocupar llocs de la funció inspectora per un temps indefinit; no obstant això, es poden
reincorporar voluntàriament a llocs docents a través dels
concursos ordinaris de provisió.
El Govern i les comunitats autònomes, en el marc de
les seves respectives competències, han de desenvolupar
l’organització i funcionament de la inspecció educativa.
8. Sense perjudici del que disposa l’apartat segon
d’aquesta disposició, s’integren en el cos de professors
titulars d’escoles universitàries els funcionaris de les
escales de professors numeraris i psicòlegs i de professors de matèries tecnicoprofessionals i educadors d’ensenyaments integrats, sempre que siguin titulars de matèries específiques de les escoles universitàries esmentades
i posseeixin la titulació exigida per impartir la docència
d’aquests ensenyaments universitaris.
9. Els funcionaris pertanyents al cos de professors
numeraris de les escoles oficials de nàutica, que estiguin
en possessió del títol de doctor, queden integrats a tots
els efectes en el cos de professors titulars d’universitat.
Així mateix, queden integrats en el dit cos els que no
disposin del títol de doctor esmentat i l’obtinguin en el
termini de cinc anys, comptats a partir de la publicació
d’aquesta Llei.
Es declara a extingir el cos de professors numeraris de
les escoles oficials de nàutica. Aquest personal conserva
tots els drets inherents al cos al qual pertany.
S’autoritza el Ministeri d’Economia i Hisenda a realitzar les transferències de crèdit que siguin necessàries per
cobrir les obligacions derivades de la integració del personal docent abans esmentat.
Les escoles superiors de la Marina Civil poden contractar durant el curs 1988/89 professors associats, d’acord
amb el que preveu l’article 33.3 de la Llei 11/1983, de
reforma universitària.
En el termini de sis mesos, el Govern, a proposta dels
ministres d’Educació i Ciència i de Transports, Turisme i
Comunicacions, ha de portar a terme la integració dels
ensenyaments superiors de la Marina Civil a la universitat, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la Llei
11/1983, de reforma universitària.
10. En el marc de les competències en matèria educativa atribuïdes pels seus respectius estatuts d’autonomia, les comunitats autònomes han d’ordenar la seva funció pública docent, de conformitat amb el que s’estableixi
a les normes bàsiques que regulin els aspectes assenyalats al punt 2 d’aquesta disposició addicional.
Article segon
S’afegeixen a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures
per a la reforma de la funció pública, les disposicions
següents:
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Disposició addicional dissetena.
Queden sense efecte les disposicions que permeten
l’adscripció de funcionaris a ens públics contingudes a les
seves lleis específiques.
Els funcionaris que prestin serveis en els ens esmentats
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’optar per integrar-se
en les seves plantilles laborals, i quedar com a funcionaris
en la situació administrativa d’excedència voluntària a què
refereix l’article 29.3, a), o reintegrar-se al departament al
qual figura adscrit el seu cos o escala, a l’empara del que
disposa l’article 21.2, b), d’aquesta Llei. El Consell d’Administració del Patrimoni Nacional i el Consell de Seguretat
Nuclear queden exclosos del que preveu aquesta disposició,
en consideració a la seva naturalesa especial. Les universitats es regeixen per la seva normativa específica.
Disposició addicional divuitena.
A proposta del ministre per a les Administracions
Públiques, el Govern ha d’establir els requisits i condicions per a l’accés dels funcionaris de nacionalitat espanyola dels organismes internacionals als cossos o escales
de l’Administració de l’Estat, sempre que estiguin en possessió de la titulació acadèmica requerida i superin les
proves corresponents.
A aquests efectes, en les convocatòries per a l’ingrés en
els dits cossos o escales s’ha d’establir l’exempció de les
proves encaminades a acreditar coneixements ja exigits per
ocupar els seus llocs d’origen en l’organisme internacional.
Disposició addicional dinovena.
En les ofertes d’ocupació pública es reserva una quota
no inferior al 3 per 100 de les vacants per ser cobertes entre
persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33
per 100, de manera que progressivament s’arribi al 2 per
100 dels efectius totals de l’Administració de l’Estat, sempre que superin les proves selectives i que, al seu moment,
acreditin el grau de discapacitat indicat i la compatibilitat
amb el desenvolupament de les tasques i funcions corresponents, segons el que es determini reglamentàriament.
Disposició addicional vintena.
No obstant el que disposa el número 1 de la disposició
addicional quarta, i en funció de les peculiaritats singulars
del personal docent a què fa referència l’article 1.2
d’aquesta Llei, els contractes docents universitaris de professors associats, visitants i dels ajudants previstos als
articles 33.3 i 34 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost,
de reforma universitària, així com els corresponents a la
figura del professor emèrit creada a la disposició addicional setena d’aquesta Llei, tenen amb caràcter excepcional
naturalesa administrativa i es regeixen pel que disposen
la Llei orgànica de reforma universitària i les seves disposicions de desplegament, les normes de dret administratiu que els siguin aplicables i els estatuts de la seva universitat. Els contractes de professors associats previstos a
la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 11/1983,
de 25 d’agost, de reforma universitària, s’han de sotmetre, a tots els efectes, a la legislació laboral.
Disposició transitòria quinzena.
1. L’adscripció d’un lloc de treball en les corresponents relacions a personal funcionari no implica el cessament del laboral que l’estigui ocupant, que hi pot continuar sense detriment de les seves expectatives de
promoció professional.
2. El personal laboral fix que, a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, estigui prestant serveis en l’Administració
de l’Estat i els seus organismes autònoms, així com en les
entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social,
en llocs reservats a funcionaris, pot participar en les proves selectives d’accés als cossos i escales als quals figurin
adscrits els corresponents llocs, sempre que posseeixin la
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titulació necessària i reuneixin la resta de requisits exigits,
i a aquests efectes s’han de valorar com a mèrit els serveis efectius prestats en la seva condició de laboral, i les
proves selectives superades per accedir-hi.
El que preveu el paràgraf anterior també és aplicable
al personal laboral en els casos de suspensió amb reserva
de lloc, d’acord amb el que estableix l’article 48, en relació
amb l’article 45.1 de la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palma de Mallorca, 28 de juliol de 1988.
JUAN CARLOS R.
   El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

