
SITUACIÓ DE SERVEIS EN ALTRES ADMINISTRACIONS  

PERSONAL MUNICIPAL. PERSONAL DE LA GENERALITAT. PERSONAL DEL 
CONSORCI D’EDUCACIÓ. 

Observacions: 

• Es declara aquesta situació quan el funcionari passa a ocupar amb caràcter
permanent un lloc de treball adient al propi del seu cos docent o escala en una altra
administració.

• Es conserva la condició de funcionari de l’administració d’origen (Generalitat o
Ajuntament), però sense reserva del lloc de treball, ni plaça ni destinació.

• Els funcionaris en actiu, propis o integrats en cossos, escales o places singulars de
l’Administració (Generalitat o Ajuntament), que mitjançant els sistemes de provisió de
llocs o per transferència de serveis passen a ocupar amb caràcter permanent llocs
de treball adients als propis del seu cos o escala en altres administracions queden,
respecte a l’administració d’origen (Generalitat o Ajuntament), en la situació de
serveis en altres administracions públiques i se’ls aplica el règim estatutari vigent en
l’administració pública en què prestin els serveis.

• El que estableix el paràgraf anterior s’aplica també als funcionaris en actiu propis o
integrats de les entitats locals que, pel sistema de provisió de llocs o perquè són
objecte de transferència de serveis a altres administracions públiques, passen a
ocupar amb caràcter permanent llocs de treball en aquestes.

• Els funcionaris procedents d’altres administracions públiques que han accedit a la
Generalitat i no estan integrats en cossos, escales o places singulars d’aquesta han
de cessar totalment en la seva vinculació amb la Generalitat si passen a prestar
serveis amb caràcter permanent en una altra administració pública.

Sol·licitud: 

• S’ha de sol·licitar a l’Àrea de Recursos Humans del Consorci d’Educació de
Barcelona, mitjançant una instància normalitzada.

Legislació: 

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública (DOGC 3-11-1997): art. 87.


