
STC 114/2022, de 26 de setembre 

Inconstitucionalitat del precepte autonòmic que estableix una dispensa de 

titulació general per a la promoció interna de policies locals (accés al text de la 

sentència) 

Un funcionari de la policia local va sol·licitar la reclassificació del subgrup C1 a 

l'A2, segons la taula d'equiparació prevista a una Disposició addicional de la llei 

de policies locals autonòmica, la qual establia una dispensa general de titulació per a 

la promoció interna. L'ajuntament se la va denegar ja que no tenia la titulació, 

malgrat sí va reclassificar vuit places més de guàrdia de la policia local 

mitjançant un Acord de maig de 2021. L'interessat va interposar un recurs 

contenciós administratiu. El jutjat que va conèixer l'assumpte va plantejar una qüestió 

d'inconstitucionalitat de l'esmentada Disposició addicional, que estableix: 

“Els funcionaris dels Cossos de Policia Local […] que no tinguin la titulació requerida 

romanen a les places de les anteriors escales i categories amb la consideració d'extingir, 

amb respecte als seus drets econòmics, fins que acreditin l'obtenció de la titulació 

acadèmica exigida en cada cas o superin els cursos de formació que a aquest efecte es 

puguin establir, sempre que aquests cursos tinguin validesa a l'efecte d'integració a les 

diferents escales i categories.” 

El TC resol la inconstitucionalitat de l'incís “o superin els cursos de formació que 

a aquest efecte es puguin establir, sempre que aquests cursos tinguin validesa a 

efectes d'integració a les diferents escales i categories”, pels motius següents: 

 La norma autonòmica permet la promoció sense titulació en més casos dels

que autoritza la norma bàsica, que és la DA 22a de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de medidas para la reforma de la función pública. Aquesta disposició

estableix, com a excepció, una dispensa de titulació per a la promoció interna des de

cossos o escales del grup D (actual C2) al C (actual C1). La STC 200/2015 ja

havia declarat el caràcter bàsic de tal previsió.

 No es pot acceptar la interpretació conforme. La salvaguarda del principi de

conservació de la norma troba el límit en les interpretacions respectuoses de la seva

literalitat i contingut, de manera que la interpretació de conformitat amb els mandats

constitucionals sigui efectivament deduïble, de manera natural i no forçada, de la

disposició impugnada (STC 185/2014), sense que li correspongui al TC la

reconstrucció de la norma en contra del sentit evident amb la finalitat de trobar un

sentit constitucional, assumint una funció de legislador positiu que en cap cas li

correspon. La norma analitzada en aquest procés permet substituir la

titulació per un curs per accedir a qualsevol categoria de funcionari, i això

no fa possible una interpretació de conformitat amb la norma bàsica que,

excepcionalment, només ho admet en un cas.
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