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LLEI 
9/1986, DE 10 DE NOVEMBRE, DE COSSOS DE FUNCIONARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
(DOGC núm. 770, de 24.11.1986) (Correcció d’errada en el DOGC núm. 922, pàg. 4237, de 2.12.1987) 1 
 
EL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que es-
tableix l’article 33.2 de l’Estatut d'Autonomia, promulgo la següent 

LLEI 
 
Els funcionaris, que constitueixen l’element humà bàsic de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, són els qui desenvolupen els llocs de treball permanents que els són reservats en les relacions de llocs de 
treball corresponents, com ho estableix la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l’Administració de la 
Generalitat. Formalment, els funcionaris de l’Administració de la Generalitat s'agrupen en cossos: per una banda hi ha 
els Cossos d’Administració General, un per cada nivell de titulació, creats per la dita Llei 17/1985, i per altra banda hi ha 
els cossos creats per aquesta Llei de Cossos de Funcionaris de la Generalitat, també un per cada nivell de titulació, que 
porten a terme tasques de caràcter professional. 

Aquesta Llei respecta els nivells de titulació exigits per a ingressar en la Funció Pública per l’article 20 de l'esmentada 
Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, els quals constitueixen una de les bases establertes a 
l’empara de l’article 149.1.18 de la Constitució, i evita així mateix els inconvenients d’un corporativisme rígid i anacrònic 
ja bandejat per les organitzacions modernes. 

L’estructura de la Funció Pública de la Generalitat queda doncs definida per uns grans enquadraments, que són els 
cossos, i per una acurada classificació de llocs de treball, amb la relació corresponent, que és de fet el veritable puntal 
sobre el qual ha de descansar la gestió de la Funció Pública de la Generalitat. Tot això, sens perjudici del que assenya-
len la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Estatut de la Funció Interventora. 

És imprescindible per a un bon funcionament de l’administració que el model de funció pública dissenyat sigui racional 
i senzill i possibiliti una gestió eficaç dels efectius humans de l’Administració de la Generalitat: aquesta és la idea princi-
pal que vertebra aquesta Llei. 

L’organització de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya es complementa amb la del personal laboral, que 
ocupa els llocs de treball que tenen aquesta classificació en la relació de llocs de treball. Així, doncs, en complementar 
el sistema de cossos amb les relacions de treball, s’estableix, de conformitat amb les tendències modernes en matèria 
de personal al servei de les administracions públiques, un sistema molt més flexible i dúctil a les necessitats reals del 
servei i es possibilita alhora que determinades àrees puguin ésser ateses per personal laboral. 

Les disposicions d’aquesta Llei ens apropen als sistemes de funció pública de la majoria de països europeus, on 
s’imposa cada vegada més un model organitzatiu mixt que combina les estructures clàssiques de funció pública, regides 
pel dret administratiu, amb les relacions de llocs de treball, més pròpies de l’àmbit laboral. 

Article 12 
1.1 Es crea el Cos de Titulació Superior Superior 3, corresponent al Grup A, per a ingressar en el qual és requisit im-

prescindible la possessió del títol de doctor, de llicenciat, d’enginyer o d’arquitecte. 
1.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos de Titulació Superior són les que corresponen a 

l’estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica. 

 

 

                                                           
 
1 En aquest text s’han introduït les correccions d’errada publicades en el DOGC,  les esmenes al text que estableixen les lleis 11/1988, 20/1990 i 9/1994 i 

31/2002 i es fa referència a la nova classificació de cossos i escales que estableix la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
2 Art. 1 Tingueu en compte la nova classificació dels cossos i escales en grups i subgrups que efectua l’art. 76 EBEP, així com la regulació transitòria a les 

disposicions transitòries 3a i 7a del mateix Estatut. D’acord amb això, els grups de classificació existents a l’entrada en vigor de l’EBEP s’integraran als 
grups de classificació professional d’acord amb les següents equivalències: 
-GRUP A: Subgrup A1 
-GRUP B: Subgrup A2 
-GRUP C: Subgrup C1 
-GRUP D: Subgrup C2 
-GRUP E: Agrupacions professionals 

3 Denominació modificada per la disposició addicional vuitena de la Llei  31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 
3791, de 31.12.2002). 
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Article 2 
2.1 Es crea el Cos de Diplomatura 4, corresponent al Grup B, per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la 

possessió del títol d’arquitecte tècnic, d'enginyer tècnic o de diplomat universitari de primer cicle. 
2.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos de Diplomatura són les derivades de l’exercici pro-

fessional de llur titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d’estudi, de control, d’execució i 
d'inspecció que corresponen als cossos del Grup A. 

Article 3 
3.1 Es crea el Cos Tècnic d'Especialistes 5, corresponent al Grup C, per a ingressar en el qual és requisit imprescindi-

ble la possessió del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent. 
3.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos Tècnic d'Especialistes són les d’execució, de 

col·laboració i similars adients amb llur nivell de titulació i d’especialització. 

Article 4 
4.1 Es crea el Cos Auxiliar Tècnic6, corresponent al Grup D, per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la 

possessió del títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent. 
4.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos Auxiliar Tècnic són les d’execució i de col·laboració 

adients amb llur nivell d’especialització. 

Article 57 

Article 6 
6.1 8 a) El Cos de Mossos d’Esquadra s’estructura en les escales i categories següents: 
Escala bàsica, amb les categories d’agent i caporal. 
Escala intermèdia amb les categories de sergent i sergent major. 
b) L’escala bàsica correspon a tots els efectes al Grup D, i és necessari per accedir-hi la possessió dels títols de Gra-

duat Escolar, de Formació Professional de primer grau o equivalents. 
c) L’escala intermèdia correspon al Grup C, i és necessari per a accedir-hi el títol de Batxillerat, Formació Professional 

de segon grau o equivalent. 
d) La selecció per a l’ingrés a la categoria d’agent s’efectuarà mitjançant el sistema d’oposició lliure i la superació d’un 

curs de formació de caràcter selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya. En la corresponent convocatòria, i d’acord amb 
el contingut del procés de selecció, es podrà establir un període de pràctiques, el qual podrà ésser, si escau, de caràcter 
selectiu. 

e) La selecció per a l’accés a les categories de caporal, sergent i sergent major es realitzarà mitjançant promoció in-
terna entre el personal que tingui una antiguitat de dos anys en la categoria immediatament inferior, que compleixi els 
requisits de titulació assenyalats o que pertanyi al grup corresponent i pel sistema de concurs-oposició. Es farà, si 
s’escau, un curs complementari de capacitació, que podrà tenir caràcter selectiu. 

f) S’integrarà en les respectives categories d’agents, de caporals i de sergents el personal que actualment pertany al 
Cos de Mossos d’Esquadra i que, disposant de la titulació adient, presta serveis amb destinació definitiva en 
l’Administració de la Generalitat com a mosso, caporal i sergent, respectivament. El personal amb destinació definitiva 
que no disposi de la titulació adient restarà en places singulars del grup corresponent. 

6.2 Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra són les atribuïdes a la Policia 
Autonòmica de la Generalitat, d’acord amb l’article 13.2 de l’Estatut d'Autonomia de Catalunya i amb l’altra legislació que 
sigui en qualsevol moment aplicable. 

 

 

                                                           
 
4 Denominació modificada per la disposició addicional vuitena de la Llei  31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 

3791, de 31.12.2002). 
5 Denominació modificada per la disposició addicional vuitena de la Llei  31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 

3791, de 31.12.2002). 
6 Denominació modificada per la disposició addicional vuitena de la Llei  31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 

3791, de 31.12.2002). 
7 Article derogat expressament per la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. 
8  La redacció de l'apartat 1 de l'article 6 va ser introduïda per la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 20/1990, de 28 de desembre, de pressupos-

tos de la Generalitat de Catalunya per a 1991, publicada en el DOGC núm. 1386, de 29 de desembre de 1990, i s'ha d'entendre modificada per la Llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 31/2002, les categories 
i les escales professionals del Cos de Mossos d’Esquadra 2. Les categories i les escales professionals del Cos es denominen "Mossos d’Esquadra, per-
sonal facultatiu, Mossos d’Esquadra / Escala superior intendent/a; Mossos d’Esquadra / Escala superior - comissari/ària; Mossos d’Esquadra / Escala 
superior - major; Mossos d’Esquadra, personal tècnic; Mossos d’Esquadra / Escala executiva - inspector/a; Mossos d’Esquadra / Escala intermèdia - 
sergent/a; Mossos d’Esquadra / Escala intermèdia - sotsinspector/a; Mossos d’Esquadra / Escala bàsica - mosso/a; Mossos d’Esquadra / Escala bàsica 
- caporal/a". 
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Article 7 9 
(...) 

Article 8 10 
8.1 Als funcionaris procedents d’altres administracions públiques, que s’integren en la funció pública de la Generalitat, 

se’ls respecten el grup del cos o escala de procedència i els drets econòmics inherents al grau personal que tenen reco-
negut i els és d’aplicació la legislació de la Funció Pública de la Generalitat. 

En tot cas, es regeixen per les normes relatives a promoció professional, promoció interna, règim retributiu, situacions 
administratives i règim disciplinari de l’Administració de la Generalitat. 

8.2 Els funcionaris procedents d’altres administracions públiques que es troben al servei de la Generalitat en el mo-
ment d’entrar en vigor aquesta Llei i els que passin a prestar-hi serveis més endavant en virtut del procés de transferèn-
cia s’integren en els cossos i escales de la Generalitat, d’acord amb els requisits següents: 

a) Pertànyer a un cos o a una escala per a ingressar en els quals ha estat exigit el mateix nivell de titulació o bé la ma-
teixa o les mateixes titulacions específiques. 

b) Tenir atribuïdes el cos o l’escala de procedència funcions coincidents amb les atribuïdes als cossos de la Generali-
tat o que hi siguin reconduïbles. 

8.3 Als efectes del que disposa aquesta Llei, es consideren equivalents als grups A, B, C, D i E els índexs de propor-
cionalitat 10, 8, 6, 4 i 3, respectivament. 

8.4 Els funcionaris d’altres administracions públiques que prestin serveis amb caràcter definitiu en l’Administració de la 
Generalitat es consideren integrats en la funció pública d’aquesta en places singulars del grup corresponent, si no exis-
teixen cossos o escales de la Generalitat de funcions homologables amb els d’origen. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
–1 Pel que fa al personal d'investigació, de seguretat, penitenciari i de bombers, les vacances, les llicències i els per-

misos, regulats pel Capítol VII del Títol V de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la 
Generalitat, s’han d’adaptar per reglament als criteris derivats de la funció específica que hagin de desenvolupar a-
quests col·lectius. 

Aquesta regulació s’ha de verificar després d’haver negociat amb els representants sindicals en els termes establerts 
per la dita Llei 17/1985. 

 
–2 Els funcionaris dels Grups A i B que no compleixen els requisits de titulació exigits i que, doncs, no poden integrar-

se en els cossos i les escales de l’Administració de la Generalitat resten en places singulars del grup corresponent, a 
extingir, les quals, a mesura que es van extingint, esdevenen dotacions del cos o de l’escala corresponent. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
A fi de poder donar compliment a aquesta Llei, s’autoritza el Consell Executiu per a efectuar les transferències de crè-

dit necessàries en els conceptes corresponents al Capítol I del Pressupost de la Generalitat de Catalunya. 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
S’autoritza el Consell Executiu per a dictar les disposicions necessàries per a desplegar aquesta Llei. Per tant, ordeno 

que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir. 

 
Barcelona, 10 de novembre de 1986 
 
JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
AGUSTÍ M. BASSOLS I PARÉS 
Conseller de Governació 

 
 
9 Article derogat per la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals (DOGC núm. 3926, de 16 de juliol de 2003). 
10 Els apartats 3 i 4 de l'article 8 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, varen ésser introduïts per l'article 73 de la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de 

la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 1921, de 15 de juliol de 1994. 


