
           
                      

  
 
STS de 22 de març de 2006, recurs 7792/2002 
 
Improcedència de l’exclusió de la diplomatura universitària en Gestió i 
Administració Pública per a l’accés a la Subescala de Secretaria Intervenció 
(accés al text de la sentència) 
 
Els pronunciaments es refereixen al Real Decreto 174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter estatal abans d’haver estat modificat pel Real Decreto 834/2003, 
de 27 de junio. 
 
El TS, confirma la sentència de l’AN que havia anul·lat l’Ordre per la qual es convocaven 
les proves selectives per a l’accés a la Subescala de Secretaria-Intervenció, de l’Escala de 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional per haver exclòs de 
les bases de la convocatòria, com a requisit per poder-hi participar-hi, la titulació de 
Diplomat en Gestió i Administració Pública (GAP) i, en canvi, admetre els aspirants que 
haguessin superat els tres primers curosos de les llicenciatures de Dret, Ciències 
Polítiques i Sociologia, o Economia i Empresarials. 
 
El TS fa seus els arguments de l’AN: 
 
• Si l’art. 22 del Real Decreto 174/1987 (abans de ser modificat pel Real Decreto 

834/2003, de 27 de junio) admet com a titulació suficient un nivell inferior al de 
llicenciat, sembla il·lògic excloure d’aquest nivell la Diplomatura de GAP, la qual té 
per objectiu l’ensenyament de les matèries relacionades amb les funcions 
professionals de les places convocades (tal i com estableix el Real Decreto 1426/ 
1990, de 26 de octubre, por el que se establece el Título Universitario Oficial de 
Diplomado en GAP). 

 
• La inclusió d'un títol de Diplomat Universitari, com ho és GAP, si es compara amb el 

simple fet d'haver cursat solament determinats cursos d'una carrera, és més coherent 
amb l'esquema de l'actual regulació universitària i, això perquè aquell ja comporta el 
reconeixement oficial de l'aptitud professional corresponent als estudis del títol 
obtingut i a més representa un dels cicles en els quals s'estructura la trajectòria 
acadèmica que permet obtenir el títol de llicenciat. 
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