
           
                      

  
 
STSJ de Madrid de 24 d’abril de 2014, recurs 319/2012 
 
No reconeixement de la consolidació de grau per haver-se assolit en un cos 
diferent al de pertinença i en una altra administració (accés al text de la sentència) 

 
Es torna a plantejar el dilema sobre la convalidació del grau assolit en una 
administració diferent a la del funcionari, controvèrsia resolta amb posicionaments 
diferents en altres TSJ (com la recollida en aquest compendi, STSJ de Catalunya de 12 de 
gener de 2006, recurs 20/2003). 
 
En el present cas, es tracta d’un funcionari del Cos Nacional de Policia que ha prestat 
serveis com a Cap d’un Cos de policia local, que en reingressar sol·licita se li reconegui el 
nivell assolit a l’entitat local. 
 
En primer lloc s’analitza el sentit del silenci administratiu en no haver obtingut resposta 
de la seva petició de convalidació de grau en termini. El TSJ entén que el silenci ha de 
ser negatiu, ja que així està previst pels procediments no expressament regulats que 
tinguin efectes econòmics en el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de 
adecuación de las normas reguladoras de los Procedimientos de gestión de 
personal a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
normativa que el TSJ conclou que està en vigor. 
 
Respecte al tema de fons, el TSJ avala la denegació de la convalidació amb els 
següents arguments: 
 
 Considera que d’acord amb la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 

reforma de la función pública, la promoció professional, en la qual s’integra 
l’assignació, consolidació i canvi de grau personal, únicament pot ser realitzada 
mitjançant l’exercici de la professió del funcionari com a membre d’un 
determinat Cos o Escala, entenent-se per tal les activitats pròpies del Cos al 
qual pertany per la qual cosa només s’ha de computar, a efectes promocionals, el 
temps de serveis prestats en el Cos de pertinença i no en un de diferent 
d’altres administracions públiques. 

 
 Considera que les garanties dels arts. 88.3 i 88.4 EBEP sobre el reconeixement de la 

progressió en el sistema de carrera professional durant la situació de serveis en altres 
administracions no s’aplica a aquest cas, per existir normativa específica. 

 
 En tot cas, tampoc aplica les garanties de l’art. 88.4 EBEP perquè no consta que hi 

hagi un conveni entre ambdues administracions sobre el reconeixement de 
graus consolidats pels serveis prestats en l’altra administració.  
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