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ÍTEM 1.3.2. Relació de llocs de treball (RLT) 

Informació institucional i organitzativa: empleats públics  

Prové de l’obligació legal: Article 9.1.d) de la Llei 19/214, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

Article 9. Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa 
 

1. La informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer 
pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure: 
 
d) La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de 

contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la dita relació de llocs. 

Així mateix, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya estableix: 

Article 283. Plantilles i relacions de llocs de treball 

 
2. Els ens locals han de formar la relació de llocs de treball de llur organització, d'acord amb el que 
estableix la legislació bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat.. 

 
4. S'ha de trametre còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge en el termini de trenta dies des de l'aprovació, i s'han de publicar 
íntegrament al BOP i al DOGC. 
 

Informació a publicar: 

La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, amb els continguts de 

caràcter mínim que disposa la normativa aplicable. 

 

Explicació: 

- Què és la relació de llocs de treball? 

 

L’art. 74 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el TRLEBEP estableix que les 

administracions públiques estructuraran la seva organització mitjançant les relacions de llocs de 

treball o altres instruments organitzatius similars.  

Així mateix, d’acord amb els articles 25 a 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 

el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la Relació de llocs de treball (RLT) es 

concreta en l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, 

inclou la totalitat dels llocs existents a l’organització i correspon tant a funcionaris com al personal 

eventual i al laboral. 

Per tant, la RLT és l'instrument tècnic d'ordenació de personal, a través del qual determina i es 

defineixen tots els llocs de treball de l’organització, agrupats per funcionaris, personal eventual i 

laboral, en que es concreta la carrera administrativa establint els requisits necessaris per a la 

mobilitat interadministrativa, el sistema de provisió de cada lloc i els procediments de promoció 

interna. 

Tal com disposa l’article 30 del Decret 214/1990, el lloc de treball constitueix la unitat mínima 
operativa que amb caràcter objectiu s'identifica en una estructura administrativa. 
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Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys: 

a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic. 
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions 
específiques atribuïdes. 
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 
d)  El complement de destinació i, si escau, l'específic, si es tracta de llocs de 
personal funcionari.  
e)  El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable, per als llocs de 
personal laboral.  
f) La forma de provisió del lloc. 
g) Els requisits que han de complir els funcionaris d’altres administracions per 
poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de 
provisió 

L'import del complement específic assignat ha de figurar en la relació de llocs de treball i només es 

pot atribuir un complement específic a cada lloc de treball.  

En aquest sentit, mitjançant les relacions de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 

comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, 

en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de 

pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 

L’obligació d’elaborar una RLT i de publicar el document per tant, no prové de la Llei de 

transparència, sinó que ja figura prèviament en la normativa de règim local i de funció pública, que 

estableixen l’obligació d’elaborar-la i que la qualifiquen de pública.  

 

Per tant, el sentit de publicitat que figura en el TRLMRLC, com a requisit del document, és diferent 

del sentit actual de publicació per donar a conèixer les dades derivat de la LTC. 

 

L’article 9 1 d) de la LTC el que preveu és que la informació relativa a l’organització institucional i 

l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de 

transparència ha d’incloure la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, i 

la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la 

dita relació de llocs. 

L’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar a criteris de racionalitat, economia i 

eficàcia. Juntament amb la RLT, les entitats locals hauran d'aprovar el seu organigrama i podran 

confeccionar un manual de funcions que descrigui la finalitat, les tasques bàsiques i les 

característiques més rellevants dels diferents llocs, per a l'elaboració adequada de les 

convocatòries, així com per facilitar la gestió dels recursos humans. 

Fins que cada entitat local no hagi aprovat la relació de llocs de treball en la forma que conté el 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, l'assignació d'atribucions als llocs de treball, si manca 
l'organigrama, pot fer-se per decret de l'alcalde o president de l'entitat local. Així mateix, en tot 
moment correspon al president de l'entitat local assignar, per decret, les funcions específiques de 
les contingudes amb caràcter genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei així ho 
requereixin. 
 
En aquest sentit, atès que l’article 9 1 d) de la LTC el que preveu és que la informació relativa a 

l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer pública en 

aplicació del principi de transparència, ha d’incloure la relació de llocs de treball del personal 

funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no 

vinculats a cap lloc de treball de la dita relació de llocs,  seria recomanable que mentre no es 

publiqui la RLT es publiqui el catàleg de llocs de treball amb la denominació dels llocs, les funcions 

i les retribucions corresponents, amb el benentès que amb aquesta publicació no es dóna 
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compliment a l’obligació d’elaborar la RLT que ja derivava de la normativa de règim local  i de 

publicar-la que també exigeix la LTC. 

Quina és la naturalesa jurídica de les RLT?  

Pel que fa la naturalesa jurídica de les RLT, la Sentència TS de 5 de febrer de 2014 estableix que 

les RLT han de ser considerades "a tots els efectes" com a actes administratius, amb la 

conseqüència de que no cap contra les mateixes el recurs de cassació davant el TS.  

Aquest canvi de jurisprudència seguida fins a la data, que assimilava les RLT a disposicions 

generals i que té efectes tan en matèria de recursos com en la tramitació i aprovació de la RLT. 

De quina manera s’elabora una relació de llocs de treball? 

 Fent una anàlisi i una descripció dels llocs de treball de l’ens. 

 Valorant els llocs de treball, d’acord amb la descripció dels llocs de treball.  

 Confeccionant el document final o materialitzant la relació de llocs de treball amb tota la 

informació relativa a cada lloc, d’acord amb els continguts que marca la normativa. 

 Aprovant la relació de llocs de treball amb el procediment i per part de l’òrgan competent. 

Ítems relacionats: 

http://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/relacionats-grup1/#1-3 

On localitzo la informació?: En l'organigrama, els decrets de l'alcalde o president de l'entitat 

local, el manual de funcions o  en la documentació relativa als pressupostos de l’ens local.  

Tipus ítem:  

Manual 

Gràfic:  

No 

Font:  

Propi Ens 

Modelatge de dades:  

 Denominació del lloc 

 Any   
 Grup  

 Complement destí  

 Complement específic  

 Règim  

 Escala / Subescala  

 Forma de Provisió  

 Tipologia  

 Jornada  

 Efectius 

http://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/relacionats-grup1/#1-3
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Model: 

RLT

Denominació del lloc Àmbit de treball                                                         Característiques essencials del lloc de treball Jornada

Funcions del 

lloc (Relació amb el 

Manual de funcions )

Titulació Nivell català
Altres (idioma, 

carnet conduir...)
Tipus lloc 

Forma  

provisió
CE (import)

Dotació 

efectius

Grup de 

classificació
Nivell CD (import) Escala Sub-escala Classe Categoria
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