
           
                                                                  

  
 
STS de 29 de setembre  de 2006, recurs 8198/2000 
 
Exigència del requisit de titulació en procés de promoció interna a places de 
Grup C del servei d’extinció d’incendis municipals (accés al text de la sentència) 
 
El Ple d’un ajuntament aprova les bases per a la convocatòria de places de suboficials i 
sergents del servei d’extinció d’incendis municipal mitjançant promoció interna, sense 
exigir el requisit de titulació de Grup C propi d’aquest grup funcionarial, amb vulneració 
de l’art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 
pública (LMRFP). 
 
El debat se centra en la interrelació entre diferents normes i la lectura que en fa el TS: 
 
L’art. 25 LMRFP té caràcter bàsic, i s’entén dictat a l’empara de l’art. 149.1.18 CE, 
atès que així ho preveu expressament el seu article 1.3. També la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL) i el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local (TRRL) preveuen que als funcionaris de 
l’Administració local els serà d’aplicació la legislació bàsica de l’Estat. 
 
El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de la Administración local, disposa que les retribucions 
bàsiques dels suboficials i sergents del servei d’extinció d’incendis seran les equivalents 
al grup C. Aquesta norma respon a lògica inclusió d’aquests funcionaris en el grup C, 
però en tot cas, diu el TS, el que determina l’accés a aquest grup és la superació 
de les corresponents proves selectives, i no la mera aplicació d’una norma que 
té efectes exclusivament retributius. 
 
L’art. 172.1 TRRL estableix que els funcionaris de la subescala de serveis especials 
desenvolupen tasques que requereixen una actitud específica per l’exercici de les quals 
no s’exigeix, amb caràcter general, la possessió de títols acadèmics o professionals. 
Aclareix el TS que aquesta norma s’està referint a la possessió d’una titulació concreta 
(per exemple, una llicenciatura determinada), però de cap manera permet obviar 
l’exigència del nivell de titulació previst a l’article 25 LMRFP per a cadascun dels 
grups. 
 
El Reglament que regeix el Cos de Bombers del municipi no exigeix la titulació de Grup C 
per accedir a l’Escala Operativa, essent suficient el títol de graduat escolar o similar. Diu 
el Tribunal que això no significa que per accedir a places del Grup C no s’hagi 
d’exigir la titulació corresponent, la qual és d’aplicació necessària perquè està 
recollida en una norma bàsica. I això amb independència que els Cossos de Bombers 
no s’hagin homologat, mitjançant reglament del Govern, a la nova estructura dissenyada 
per la LMRFP 
 
La DF 3ª LBRL preveu que el personal de les Policies municipals i dels Cossos de Bombers 
gaudirà d’un estatut específic aprovat reglamentàriament. Aquest estatut haurà de 
respectar en tot la normativa bàsica que els és aplicable.  
 
El TRRL, en els seus arts. 167.1) i 3), 172.1), 2) i 3), preveu unes categories que no 
s’ajusten als graus previstos per la normativa bàsica, però això no justifica de cap 
manera que es classifiquin determinades places com de Grup C sense exigir al mateix 
temps la titulació requerida a l’article 25 LMRFP. 
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Vist tot el qual, el TS conclou que si les places es classifiquen del Grup C és a tots 
els efectes, i no només econòmics, pel que resulta imprescindible complir tots 
els requisits de titulació exigits per la normativa bàsica de l’Estat. 
 
 


