
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 3 de març de 2016, recurs 255/2015 
 
És possible la promoció interna directa des del subgrup C1 al subgrup A1 (accés al 
text de la sentència) 
 
Un ajuntament va convocar un procediment de promoció interna al subgrup A1, les 
bases del qual contemplaven la participació dels funcionaris de carrera del 
subgrup C1. Un sindicat va impugnar les bases entenent que únicament hi podien 
participar els funcionaris de carrera del subgrup A2. 
 
La controvèrsia jurídica se centra en els aspectes següents: 
 
 L’art. 18 EBEP regula els requisits de la promoció interna establint que “els 

funcionaris han de complir els requisits exigits per a l’ingrés, tenir una antiguitat com 
a mínim de dos anys de servei actiu en el subgrup inferior, o grup de classificació 
professional, en cas que aquest no tingui subgrup, i superar les proves selectives 
corresponents”. 
 

 Aquest precepte no està en vigor (DF 4a, apartat 2n EBEP). 
 
 L’apartat 3r de la dita DF 4a EBEP determina que “fins que no es dictin les lleis de 

funció pública i les normes reglamentàries de desplegament, es mantenen 
en vigor en cada Administració pública les normes vigents sobre ordenació, 
planificació i gestió de recursos humans mentre no s’oposin al que estableix 
aquest Estatut”. 

 
 L’apartat 3r de la DT 3a EBEP disposa: ”els funcionaris del subgrup C1 que 

tinguin la titulació exigida es poden promocionar al grup A sense necessitat 
de passar pel nou grup B, d’acord amb el que estableix l’article 18 d’aquest 
Estatut”. 

 
El TSJ fa una interpretació conjunta de la normativa referenciada i avala la previsió de 
les bases de la convocatòria admetent la possibilitat que els funcionaris del subgrup 
C1 accedeixin al subgrup A1, amb els següents arguments: 
 
 Atorga una rellevància significativa al fet que l’art. 18 EBEP, quan regula els 

requisits de la promoció interna, elimina expressament el terme 
“immediat”, a diferència d’allò que disposava la normativa anterior (concretament 
l’art. 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 
pública) que requeria “haver prestat serveis efectius, com a mínim durant dos anys, 
com a funcionari de carrera en cossos o escales del grup de titulació immediatament 
inferior al del cos o escala al qual pretenguin accedir”. 
 

 L’apartat 3r de la DF 4a EBEP no implica una remissió directa i incondicionada a la 
normativa prèvia, sinó únicament en allò que no contradigui l’EBEP. En aquest 
sentit, cal aplicar la DT 3a (que sí que està en vigor) tot i que tingui una vigència 
transitòria fins que el legislador desenvolupi l’art. 18 EBEP.  

 
 Interpretar que es manté l’exigència de la promoció interna d’un grup 

inferior a l’immediatament superior suposaria la pèrdua de la finalitat de la 
DT esmentada. 
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