Insttrucció 3/2019,
3
de 2 abril,, sobre els
e criteris interp
pretatius i el
procedimen
nt per al reconeix
xement del
d grau persona l dels
func
cionaris al serve
ei de l’Ad
dministra
ació de la
a Genera
alitat de
Catalunya
D’aco
ord amb la disposició final
f
quarta del Reial decret legisla
atiu 5/2015 , de 30 d’oc
ctubre, pel
qual s’aprova ell text refós de
d la Llei de
e l’Estatut bàsic
b
de l’em
mpleat públ ic, mantene
en la seva
vigèn
ncia les norrmes sobre la carrera a
administrativ
va fins que no entrin e n vigor les lleis de
funciió pública que es dictin
n en despleg
gament d’aquest estatut. Per tantt, actualmen
nt la
regulació del gra
au personal es troba, p
principalme
ent, a l’article
e 80 i següeents del De
ecret
legislatiu 1/1997
7, de 31 d’o
octubre, pel qual s’apro
ova la refosa
a en un textt únic dels preceptes
p
de de
eterminats textos
t
legalls vigents a Catalunya en matèria de funció ppública, així com als
articlles vigents en matèria de la carrerra professio
onal del Dec
cret 124/19888, de 24 de
d maig,
sobre
e normes complementàries als ca
atàlegs de lllocs de treb
ball de l'Adm
ministració de
d la
Gene
eralitat, i de
el Decret 65
5/1987, de 1
15 de generr, pel qual s'aprova el R
Reglament general de
proviisió de llocss de treball, de promocció professio
onal i de pro
omoció inteerna dels fun
ncionaris
de l'A
Administracció de la Generalitat de
e Catalunya.
eterminació
ó del grau personal, qu
ue és un dells pilars de l’actual carrrera administrativa
La de
dels funcionaris, sovint presenta una ccerta compllexitat, per la qual cosaa la Direcció
ó General
de Funció Pública ha emès
s diversos ccriteris jurídics interprettatius. Atès que s’ha constatat la
nece
essitat de re
ecollir-los de
e manera siistemàtica i de donar-lo
os la publiccitat adequa
ada amb
l’obje
ectiu de facilitar-ne l’ap
plicació per part de les unitats de recursos
r
huumans i el seu
s
cone
eixement al personal fu
uncionari al qual els és aplicable, s’ha
s
consid erat necess
sari dictar
la pre
esent Instru
ucció sobre criteris i pro
ocediment per al recon
neixement ddel grau perrsonal dels
funciionaris de carrera.
c
que fa al contingut de la Instrucció
ó, en primerr lloc, es rec
cullen els reequisits gen
nerals per a
Pel q
la co
onsolidació del
d grau personal. En ssegon lloc, es preveue
en específiccament els criteris
c
per
a la cconsolidació
ó del grau inicial de la carrera adm
ministrativa. Atès que eel grau pers
sonal és un
dret d
dels funcion
naris de carrrera, es ga
aranteix el seu
s dret a co
onsolidar ell nivell mínim del cos
o esccala, un cop
p superat ell procés sellectiu, amb independèn
ncia de la sseva forma d’ocupació
d
defin
nitiva o provvisional, tran
nscorregutss dos anys o tres amb interrupció, desenvolup
pant un o
més llocs de tre
eball del corrresponent ccos o escala.
Així m
mateix, i exxclusivamen
nt a l’efecte de la conso
olidació d’aq
quest grau inicial de la
a carrera
admiinistrativa, en
e aplicació
ó de la doctrrina jurispru
udencial eurropea, es co
computa el temps
t
de
serve
eis prestatss en un lloc de treball ccom a perso
onal funcion
nari interí, seempre que s’hagi
supe
erat el procé
és selectiu del
d mateix ccos o escala
a. D’aquesta manera, ees dona el mateix
tracta
ament a l’effecte de la consolidació
c
ó del grau a dues situa
acions que poden qualificar-se de
e
comp
parables, ta
al com exige
eix la jurisprrudència eu
uropea, és a dir, al tem
mps prestat com a
funciionari de ca
arrera en oc
cupació provvisional i al temps pres
stat com a ffuncionari in
nterí.
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Iguallment, la Insstrucció dettermina els criteris per a la consolidació de ggraus person
nals
succcessius pel desenvolup
d
pament d’un
n o més lloc
cs del nivell corresponeent, tenint en compte
que e
els períodes de desenv
volupamentt s’han de computar
c
crronològicam
ment i que els
e nivells
s’han
n de consolidar de man
nera conseccutiva.
Així m
mateix, s’esstableixen els
e criteris p
per delimitarr, d’acord amb la Llei, eels intervals
s dels
nivells de destin
nació a l’efe
ecte de la co
onsolidació del grau pe
ersonal, connformats pe
el nivell
m del cos o escala i el nivell màxi m del grup o subgrup de
d titulació i tots els niv
vells
mínim
interm
medis conssecutius dins de l’intervval, amb ind
dependència
a que els niivells constiin a la
relacció de llocs de treball.
D’altra banda, es
e recullen diferents
d
su
upòsits que requereixen
n una previssió específiica relativa
al gra
au personal, com són el de la rec lassificació del lloc de treball; el ccòmput del temps
t
que
amb caràctter provision
s’hag
gi desenvolupat un lloc
c de treball a
nal o bé en determinad
des
situa
acions difere
ents del serrvei actiu; la
a conservac
ció del grau personal enn cas de prromoció
intern
na, i la convvalidació de
el grau perssonal en cas
s de mobilitat interadm
ministrativa.
Finallment, la Insstrucció reg
gula el proce
ediment per al reconeixement dell grau conso
olidat, així
com els efectes d’aquest re
econeixeme
ent.
A l’em
mpara de le
es competències que n
normativament té atribu
uïdes la Seccretaria
d’Administració i Funció Pú
ública, aprovvo aquesta Instrucció.

1. Objecte i àm
mbit d’aplicació
1.1 A
Aquesta Instrucció té per objecte rrecollir en un
u únic text els criteris iinterpretatiu
us relatius
al recconeixemen
nt del grau personal, a
així com les regles vige
ents sobre eel procedime
ent del
recon
neixement.
1.2 L
La present Instrucció s’’adreça a le
es persones
s responsab
bles dels òrggans i les unitats
u
comp
petents de l’Administra
l
ació de la G
Generalitat per
p a l’aplica
ació de les rregles de
recon
neixement del
d grau personal esta
ablertes al capítol 4 del títol 5 del D
Decret legis
slatiu
1/199
97, de 31 d’octubre, pe
el qual s’ap rova la refo
osa en un te
ext únic delss preceptes
s de
deterrminats texttos legals vigents a Ca
atalunya en matèria de funció púbblica.

2. Criteris gen
nerals de consolida
c
ació del grrau person
nal
2.1 L
La carrera administrativ
a
va del grau personal es
s desenvolu
upa dins deel cos o escala al qual
s’acccedeix en ocasió de la superació d
d’un procés
s selectiu.
2.2 P
Per a la con
nsolidació de
el grau perssonal han de
d concorre dos requisiits:
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a) Ocupar un llo
oc de treballl amb caràccter definitiu
u, llevat de la consolidaació del gra
au inicial de
la carrera administrativa
a.
b) Desenvolupa
ar un o més llocs de tre
eball del niv
vell correspo
onent dura nt dos anys
s
co
onsecutius o tres anys amb interru
upció.

3. Consolidac
ció del gra
au inicial d
de la carre
era adminiistrativa
3.1 L
La consolida
ació del gra
au personal s’inicia pel nivell mínim
m assignat aal cos o esc
cala al qual
es pe
ertany, senss perjudici de
d les espe
ecificitats pre
evistes sobre promocióó interna i mobilitat
m
intera
administratiiva a què fa
an referènci a els punts 9 i 10 d’aq
questa Instrrucció.
procés sele
3.2 E
Els funciona
aris, un cop superin el p
ectiu d’accés a l’ocupacció pública i amb
indep
pendència que
q se’ls as
ssigni la prim
mera destin
nació de ma
anera definittiva o provis
sional,
tenen
n dret a con
nsolidar el grau
g
person
nal correspo
onent al nive
ell mínim deel cos o esc
cala al qual
perta
anyen, un cop transcorrreguts dos anys conse
ecutius o tre
es amb inteerrupció
dese
envolupant un
u o més llo
ocs de treba
all del corre
esponent co
os o escala.
Es té
é dret a la consolidació
c
ó del grau in
nicial tant si l’ocupació provisional és conseqüència de
l’assignació de la
l primera destinació
d
e
en superar el
e procés se
electiu com en el cas de
d reingrés
al se
ervei actiu en adscripció
ó provisiona
al.
El temps de serveis pre
estats en un
n lloc de tre
eball com a personal fuuncionari interí es
3.3 E
comp
putable a effectes de co
onsolidació del grau inicial de la carrera
c
adm
ministrativa, en cas de
supe
erar el procé
és selectiu del
d mateix ccos o escala
a.
3.4 C
Consolidat el
e grau inicia
al, els funci onaris de carrera
c
en ocupació proovisional no
o podran
conssolidar grauss personals
s successiuss fins a l’ob
btenció d’una destinacióó definitiva, d’acord
amb les regles establertes
e
en aquesta
a Instrucció..

4. Consolidac
ció dels diferents ni vells del grau
g
perso
onal
4.1 C
Consolidat el
e grau inicia
al, els succe
essius grau
us personals
s es consolliden pel
dese
envolupame
ent d’un o més
m llocs de
e treball del nivell corresponent duurant dos an
nys
conssecutius o durant tres anys
a
amb in
nterrupció.
4.2 N
No obstant l’anterior,
l
ells funcionarris que obtin
nguin amb caràcter
c
deffinitiu un llo
oc de
treba
all que supe
eri en més de
d dos nivellls el corres
sponent al seu
s grau pe rsonal cons
soliden
cada
a dos anys consecutius
c
s o tres anyss amb interrrupció el grrau superiorr en dos niv
vells al que
possseeixen, sen
nse que en cap cas pu guin supera
ar l’assignat al seu llocc de treball ni,
n si
s’esccau, el màxim del grup o subgrup al qual perttanyen.
4.3 E
Els períodess de desenv
volupamentt es computtaran cronològicament,, per una so
ola vegada
i de m
manera con
nsecutiva, d’acord
d
amb
b els nivells de l’interva
al establert pper a cada grup o
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subg
grup de titula
ació i a parttir del nivell mínim assignat al corresponent ccos o escala. El tempss
comp
putat per a la consolida
ació d’un grrau persona
al en cap ca
as pot compputar-se perr a la
conssolidació d’a
altres graus personals.
4.4 E
Es considera que hi ha interrupció
ó quan es prrodueix un canvi
c
de llooc de treball, amb
caràccter definitiu
u, a un de nivell
n
inferio
or al del grau en procés
s de consoliidació. La
conssolidació no s’interromp
p durant el ttemps de ga
audiment de vacancess i permisos
s. Tampoc
s’inte
erromp dura
ant el temps
s de gaudim
ment de les llicències, llevat que ees tracti de les
llicèn
ncies per asssumptes prropis sense
e retribució i les llicències per fer eestudis sobrre matèries
direcctament rela
acionades amb
a
el lloc d
de treball qu
ue no siguin
n retribuïdess.
eterminació
ó dels intervals de ni vells a l’efe
ecte de la consolidac
c
ció del grau
u personal
5. De
c
ó del grau p
personal, ells intervals de nivells dde destinació es
A l’effecte de la consolidaci
deterrminen de la manera següent:
s
minat pel niivell mínim assignat a cada cos i eescala mitja
ançant un
L’inicci de l’intervval ve determ
acord
d del Goverrn de la Gen
neralitat, se
ens perjudic
ci que, exce
epcionalmennt, el nivell mínim
m
d’alg
guns cossoss i escales s’estableixi
s
per una norma amb ra
ang legal o rreglamentari.
Transitòriamentt, i mentre no
n s’aprovi u
un acord de
el Govern qu
ue estableixxi aquests nivells
n
mínim
ms, es pren
ndran com a referència
a els nivells mínims del cos i escalla que cons
stin a la
relacció de llocs de treball.
Els n
nivells màxim
ms a l’efectte de la con
nsolidació de
el grau pers
sonal són eels establerts per la
norm
mativa vigen
nt per a cada grup o su
ubgrup de tittulació.
Els n
nivells interm
medis són tots els nive
ells de destinació conse
ecutius dinss de l’interva
al entre el
nivell mínim del cos o esca
ala i el nivelll màxim dell grup o sub
bgrup de tituulació, amb
indep
pendència que
q els nive
ells constin a la relació
ó de llocs de
e treball.

6. Re
eclassificació del lloc de treb
ball
urant el tem
mps en què un
u funciona
ari o funcion
nària ocupa o té reservvat un lloc de treball
Si du
se’n modifica el nivell, el te
emps transccorregut es computa am
mb el nivell més alt am
mb què
aque
est lloc ha estat
e
classifiicat.

7. Còmput del temps en
n llocs de treball am
mb caràcte
er provisio
onal
Els fu
uncionaris que
q ocupin un lloc de ttreball en co
omissió de serveis o enncàrrec de funcions
conssolidaran el grau corres
sponent al n
nivell del llo
oc de treball que tenen reservat, d’acord amb
b
les n
normes gene
erals de con
nsolidació d
del grau perrsonal.
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No o
obstant això, el temps que
q s’hagi d
desenvolupa
at un lloc de
e treball am
mb caràcter provisional
es po
odrà compu
utar quan s’obtingui am
mb caràcter definitiu aquest lloc dee treball o un altre de
nivell igual o sup
perior al gra
au consolida
at.
L’esttablert als paràgrafs
p
an
nteriors s’en
ntén sens perjudici del que preveuu el punt 3 d’aquesta
d
Instru
ucció pel qu
ue fa a la co
onsolidació del grau inicial.

8. Còmput del temps de
e permanè
ència en situacions
s
s administtratives differents
del s
servei actiu
El temps de permanènc
cia en la sittuació d’exc
cedència pe
er cura de fi lls, per cura
a de
8.1 E
familliars, per vio
olència de gènere
g
i perr violència terrorista
t
co
omputa a l’eefecte de co
onsolidació
del g
grau personal.
8.2 E
El temps de permanènc
cia en la sittuació d’exc
cedència vo
oluntària perr interès particular,
exce
edència volu
untària per incompatibi litats i susp
pensió de l’o
ocupació peer sanció dis
sciplinària
ferma
a no compu
uta a l’efecte de la conssolidació de
el grau pers
sonal.
8.3 E
El temps de permanènc
cia en la sittuació de se
erveis espec
cials o d’exc
xcedència fo
orçosa
comp
puta, a l’efe
ecte de cons
solidació de
el grau pers
sonal, com desenvolup
d
pat en l’últim
m lloc
ocup
pat amb caràcter definittiu, tot i que
e es perdi la
a reserva de
el lloc de treeball, o en el
e lloc que
poste
eriorment s’hagi obting
gut per conccurs.

9. Conservaciió del grau
u persona
al en cas de
d promoc
ció internaa
9.1 E
Els funciona
aris que acc
cedeixen a u
un cos o es
scala per pro
omoció inteerna conserrven el grau
perso
onal que ha
an consolida
at en el coss o escala de procedèn
ncia, sempree que estigu
ui inclòs en
l’interval de nive
ells correspo
onent al no u cos o esc
cala. No es conserva eel grau perso
onal quan
l’accé
és es produ
ueix pel torn
n lliure.
Per a la con
nsolidació de
el grau perssonal en el nou cos o escala
e
es tinndrà en com
mpte el
9.2 P
temp
ps de serveiis prestats en
e el cos o escala de procedència
p
a, sempre qque estigui inclòs en
l’interval de nive
ells correspo
onent al no u cos o esc
cala.

10. C
Convalida
ació del grrau person
nal en cas
s de mobilitat interaadministra
ativa
10.1 El persona
al funcionari d’altres ad ministracions que, perr processos de transferrències o
pels procedimen
nts de proviisió de llocss de treball, obtingui de
estinació deefinitiva a
l’Adm
ministració de
d la Generralitat té dre
et a la conva
alidació del grau persoonal consolidat en
l’Adm
ministració d’origen,
d
se
empre que n
no superi el nivell màxim de l’interrval del grup
po
subg
grup en què es classifiq
qui el lloc de
e treball en l’Administra
ació de la G
Generalitat. No es
convvalida ni es reconeix el grau perso
onal consolid
dat en una altra Adminnistració qua
an
s’acccedeix a l’Administració
ó de la Gen
neralitat pel sistema d’a
accés de to rn lliure. Co
onvalidat el
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grau personal, s’apliquen
s
le
es regles ge
enerals de consolidaci
c
ó del grau ppersonal pe
er als
funciionaris de l’Administrac
ció de la Ge
eneralitat.
El pe
ersonal funccionari de l’A
Administracció de la Ge
eneralitat qu
ue, en virtutt de process
sos de
mobiilitat interad
dministrativa
a, hagi presstat serveis en altres ad
dministracioons públiques, té dret
a la cconvalidació
ó del grau personal
p
co
onsolidat en aquelles ad
dministracioons.
10.2 El temps desenvolupa
at en llocs d
de treball en
n altres adm
ministracionss públiques
s només es
comp
puta a l’Adm
ministració de
d la Generralitat en el cos o escala en què eels serveis s’hagin
s
presttat, sempre que no hag
gin estat tin
nguts en com
mpte per al reconeixem
ment del gra
au per
l’altra
a Administra
ació.
10.3 La convalid
dació del grrau persona
al, en cas d’’obtenció de
e destinacióó definitiva pels
p
proce
ediments de
e provisió, requereix
r
la
a sol·licitud prèvia de la
a persona innteressada i tindrà
efecttes administratius des de la data d
de presenta
ació de la so
ol·licitud. Ells efectes econòmics
de la
a convalidacció es produ
uiran el prim
mer dia del mes
m següen
nt a la data de presenttació de la
sol·licitud.

Procedime
ent per al reconeixe
ement del grau cons
solidat i eefectes
11. P
11.1 La competència per al reconeixe ment, conservació o co
onvalidacióó del grau pe
ersonal
corre
espon a la persona
p
titular de la se
ecretaria gen
neral del de
epartament en què es prestin
p
serve
eis, sens pe
erjudici de le
es delegaciions que co
orresponguin.
11.2 El grau perrsonal es re
econeix d’offici, mitjança
ant una resolució que eespecifiqui el nivell
conssolidat i la data de cons
solidació. Aq
questa reso
olució s’ha de
d notificar per mitjans
s
electtrònics a la persona intteressada.
vis de grau ss’inscriuen en el Regis
stre de Perssonal, un co
op
11.3 L’adquisició i els canv
recon
neguts per resolució de l’òrgan co
ompetent.
els efectes administratiu
a
us del reconneixement del
d grau
11.4 Amb caràccter general, la data de
perso
onal és la de
d la seva consolidació
ó.
as del còmp
put del temps prestat e
en un lloc de treball am
mb caràcter provisional, la
En ca
conssolidació del grau tindrà
à efectes a partir de la data de pre
essa de posssessió en la
destiinació definitiva. El tem
mps prestat en nivells superiors
s
al de la consoolidació que
e no
s’hag
gués compu
utat a efecte
es d’aquestta consolida
ació podrà computar-se
c
e per a la consolidació
ó
de grraus person
nals succes
ssius, semp re que es re
espectin les
s regles de còmput del punt 4.3
d’aqu
uesta Instru
ucció.
Els e
efectes econ
nòmics de la consolida
ació es prod
duiran el primer dia dell mes següe
ent de la
data de consolid
dació.
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No o
obstant això, en el supò
òsit de consservació del grau perso
onal en cas de promoc
ció interna,
es m
mantindrà la data dels efectes
e
de la
a consolida
ació del grau
u en el cos o escala de
e
proce
edència.

12. E
Entrada en
n vigor
12.1 Aquesta In
nstrucció entra en vigorr l’endemà de
d la seva signatura.
s
12.2 La presentt Instrucció en cap cas afecta els reconeixem
r
ments de graau personal realitzats
aban
ns de la sevva entrada en
e vigor.
12.3 Queden se
ense efecte les instrucccions, circulars i ordres
s de servei qque s’oposin o
contrradiguin elss criteris esttablerts en l a present In
nstrucció.
Signat digitalment

Ana Isabel
per Ana Isabel
Marcos Vilar - Marcos Vilar - DNI
DNI 40936797V 40936797V (SIG)
Data: 2019.04.02
(SIG)
12:26:11 +02'00'
Secrretària d’Adm
ministració
i Fun
nció Pública
a
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