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ción do persoal funcionario. O posto de traballo de orixe reservarase, sempre que se ocupe
con carácter definitivo, mentres se manteña a causa que motiva a adscrición.
3. Regulamentariamente determinarase o procedemento para a realización das adscricións previstas neste artigo, así como para a comprobación periódica, e, en todo caso,
anual, de que persisten as circunstancias que as xustificaron.
Artigo 99.

Permuta de postos de traballo

1. Pódense autorizar permutas de postos de traballo entre persoal funcionario de carreira da mesma Administración pública ou de entidades públicas instrumentais dependentes
desta, sempre que concorran as seguintes circunstancias:
a) Que os postos de traballo teñan o mesmo complemento retributivo, poidan ser ocupados por persoal funcionario do mesmo subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no
suposto de que este non teña subgrupo, corpo ou escala, e a súa forma de provisión sexa
o concurso ordinario.
b) Que as persoas que pretendan a permuta teñan prestado un mínimo de cinco anos
de servizos efectivos como persoal funcionario de carreira.
c) Que a ningunha das persoas que pretendan a permuta lle falte menos de cinco anos
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para cumprir a idade de xubilación forzosa.
2. As permutas de postos de traballo previstas neste artigo autorizaranse polo procedemento que se estableza regulamentariamente, logo do informe dos correspondentes
órganos competentes en materia de persoal.
3. O persoal funcionario de carreira ao cal lle fose autorizada unha permuta de postos
de traballo quedará sometido ao seguinte réxime:
a) Deberá permanecer no posto obtido por permuta un mínimo de dous anos para poder
participar nos concursos de provisión de postos de traballo.
b) No prazo de cinco anos a partir da concesión dunha permuta non se autorizará outra
a ningunha das persoas interesadas.
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