
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 6 de juliol de 2009, recurs 1104/2005 
 
Cos Nacional de Policia. Funcionaris en pràctiques (accés al text de la sentència) 

 
En aquest supòsit, el recurrent sol·licita que se li abonin les retribucions bàsiques i 
complementàries corresponents a la categoria d’inspector, grup A, durant el període 
formatiu realitzat per a l’ascens a aquella categoria, procedent de la de subinspector. La 
legislació específica d’aplicació, el RD 614/1995, de 21 de abril , por el que se aprueba el 
Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, 
preveu que els funcionaris de nou ingrés seran nomenats en pràctiques durant el període 
de formació per a l’ascens, però no fa aquesta afirmació amb relació als aspirants que 
accedeixen per promoció interna. 
 
El Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se regulan las retribuciones de 
los funcionarios en prácticas, estableix que aquells percebran una retribució equivalent al 
sou i pagues extraordinàries corresponents al grup en què estigui classificat el cos o 
escala al qual aspirin a ingressar; i que, si les pràctiques es realitzen desenvolupant un 
lloc de treball, l’import anterior s’incrementarà amb les retribucions complementàries 
corresponents a aquell lloc. 
 
El Tribunal argumenta que, malgrat que la legislació no utilitza en cap moment 
l’expressió “en pràctiques” per als aspirants de promoció interna, tampoc els nega 
expressament aquesta condició. A més, la realitat demostra que els recurrents, 
efectivament, van exercir en pràctiques durant el mòdul pràctic per a l’ascens. Per tant, 
el Tribunal conclou que se’ls ha de reconèixer aquella categoria i la diferència 
retributiva corresponent. No fer-ho posaria en una situació de pitjor condició als 
aspirants per promoció interna respecte dels de torn lliure, la qual cosa és 
injustificable i discriminatòria. 
 
En sentit contrari, es pot veure la STSJ d’Extremadura de 17 de juliol, recurs 749/2008, 
sobre perfeccionament de trienni durant el període formatiu. Després de fer referència a 
la manca d’un criteri jurisprudencial únic en aquesta matèria,  el Tribunal aplica la línia 
doctrinal que considera que aquests funcionaris ni són nomenats ni tenen la 
consideració de funcionaris en pràctiques, sinó que són funcionaris en actiu que 
desenvolupen les funcions pròpies de la categoria a la qual pertanyen i que 
desenvolupen un curs formatiu. Per tant, conclou, el funcionari havia de perfeccionar 
el trienni en el grup d’origen i no en aquell al qual aspirava a ingressar. 
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