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SERVEIS ESPECIALS� 

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

Qui ho pot demanar: 

• Personal funcionari.

Sol·licitud: 

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

Durada: 

• Mentre es presti serveis en altre lloc.

Observacions: 

• El temps en aquesta situació computa als efectes dels triennis i drets passius.
• Hi ha reserva del lloc de treball en la localitat (si escau).
• Quan es cessi en la situació de serveis especials, hi ha 30 dies per a demanar el

reingrés. Si no es fa així, es passa a la situació d’excedència voluntària per interès
particular.

Els funcionaris de les diferents administracions seran declarats en la situació de Serveis 
Especials: 

• Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o
supranacionals.

• Quan siguin autoritzats a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no
governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir
missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs
o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o
internacionals.

• Quan siguin nomenats per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l'Estat o en altres comunitats autònomes.

• Quan siguin designats per les Corts Generals per formar part dels òrgans
constitucionals o d'altres òrgans l'elecció dels quals correspon a les cambres.

• Quan accedeixin a la condició de diputats o senadors de les Corts Generals o de
membres del Parlament de Catalunya, llevat del cas que, respectant les normes
d'incompatibilitat, desitgin continuar en actiu.

• Quan ocupin càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions
locals o quan prestin serveis en els gabinets de la Presidència del Govern de l'Estat,
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dels ministres i dels secretaris d'Estat o en llocs classificats com a personal eventual 
en la relació de llocs de treball de la Generalitat i de les entitats locals i no optin, en el 
cas de passar a ocupar llocs d'eventual, per continuar en actiu.  

• Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític que sigui
incompatible amb l'exercici de la funció pública.

• Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Poble.
• Quan adquireixin la condició de personal al servei del Parlament i del Síndic de

Greuges.
• Quan siguin elegits membres del Parlament Europeu.

Documentació a presentar: 

• Documentació acreditativa que justifiqui l’inici d’activitats en l’àmbit que permet la
situació de serveis especials.

Legislació: 

• Article 211 c) del reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel
Decret 214/90 de 30 de juliol.

• 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. 97.4.

• Real Decreto 365/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado. (BOE del 10-04-1995)


