
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. 

Article 88

1. Els funcionaris de la Generalitat seran declarats en situació de serveis especials:

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

b) Quan siguin autoritzats per la Generalitat 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. 

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

d) 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.

e) 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. 

f) 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, 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. 

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

h) Quan compleixin el servei militar o una prestació substitutiva equivalent. 

i) Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.

j) Quan adquireixin la condició de personal al servei del Parlament i del Síndic de Greuges. 

k) Quan siguin elegits membres del Parlament Europeu. 


