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DECRET  
65/1987 de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional 
i de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: articles 55 al 64 1  (DOGC núm. 
815, de 13.03.1987)   
 
(.../...) 
 
C) Promoció interna 

Article 552 
La Generalitat de Catalunya fomentarà i facilitarà la promoció interna dels seus funcionaris, la qual consisteix en 

l’accés a un Cos o a una Escala diferent del propi, sigui d’un grup igual o superior. 

Article 56 
A tal efecte, les convocatòries per proveir places vacants reservaran entre el 20% i el 50% d’aquestes vacants per al 

torn de promoció interna. 

Article 57 
Els requisits exigits als funcionaris de la Generalitat de Catalunya per prendre part en els torns de promoció interna 

són: 
a) Posseir la titulació exigida per al Cos o Escala a què desitgen accedir. 
b) Tenir una antiguitat mínima de 2 o 3 anys en el Cos o Escala a què pertanyin, segons si la promoció es fa dins el 

mateix grup o a un altre de superior. 
c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en Comunitats 

Autònomes, o serveis en altres Administracions. 

Article 58 
Els funcionaris que accedeixin mitjançant el torn de promoció interna tindran preferència sobre els aspirants de torn 

lliure per cobrir els llocs de treball vacants que siguin objecte de la convocatòria. 

Article 593 
Les bases de la convocatòria poden preveure l’acumulació de places vacants d’un torn a l’altre, si el nombre 

d’aspirants que supera les proves selectives és inferior al de les places convocades en algun dels seus torns. 
No obstant això, en cap cas, mitjançant l’acumulació de places vacants del torn lliure al torn de promoció interna no es 

podrà superar el límit del 50%. Les places que ultrapassin l’esmentat límit seran declarades desertes. 

Article 60 
Per accedir a un altre Cos o Escala, dins el mateix grup, els funcionaris que compleixin les condicions de la convoca-

tòria, i que s’acullin al torn de promoció interna, només han de superar la part de les proves selectives i dels cursos de 
formació peculiars de l’especialitat del Cos o de l’Escala a què pretenen accedir; les bases de la convocatòria han de 
fixar les matèries que es consideren superades o exemptes. 

Article 61 
Si es tracta d’accedir a un altre Cos o Escala d’un grup superior, els funcionaris que compleixin les condicions de la 

convocatòria i que s’acullin al torn de promoció interna han de superar les proves selectives, i, si s’escau, el curs selectiu 
de formació, o realitzar també els cursos de formació. 

Article 62 
L’accés mitjançant promoció interna que suposi canvi de grup es realitza, únicament, des d’un Cos o des d’una Escala 

d’un determinat grup a un altre Cos o una altra Escala del grup immediatament superior. 

Article 63 
Poden accedir, per promoció interna, als Cossos o Escales del nivell immediatament superior els funcionaris de qual-

sevol Cos o Escala que compleixin els requisits de la convocatòria, mitjançant la superació de les proves que 
s’estableixin i que seran, en tot cas, idèntiques a les previstes amb caràcter general per a l’ingrés al corresponent Cos o 
Escala. 

 

 

                                                           
 

1 Correcció d’errades en el DOGC núm. 904, pàg. 3642, de 21.10.1987 i en el DOGC núm. 908, pàg. 3736, de 30.10.1987. En aquest text s’han intro-
duït les correccions d’errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableix el Decret 144/1994. 
2 Tingueu en compte el que estableix l’art. 59.1 del Decret Legislatiu 1/1997 
3 Vegeu l’art. 60.3 del Decret Legislatiu 1/1997 
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Article 64 
No obstant això, d’acord amb els principis de mèrits i capacitat, es pot eximir d’alguna de les proves esmentades els 

funcionaris que procedeixin de la mateixa àrea d’especialització professional que la corresponent al Cos o Escala al qual 
es pretengui accedir, i tinguin una antiguitat mínima de tres anys en aquesta àrea, circumstància que s’ha d’especificar a 
les bases de la convocatòria. 

En la fase de concurs, que no serà eliminatòria, es pot valorar l’antiguitat en el Cos al qual pertanyi, l’historial professi-
onal i els cursos realitzats en escoles de Formació de Funcionaris. 

La valoració d’aquesta fase no pot superar més de la tercera part de la puntuació total del concurs-oposició. 
 
(.../...) 


