
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 285  Dissabte 28 de novembre de 2015  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
12892 Reial decret 1069/2015, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament 

dels processos selectius i de formació en el Cos Nacional de Policia, aprovat 
pel Reial decret 614/1995, de 21 d’abril.

La Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de règim de personal de la Policia Nacional, ha 
introduït modificacions substancials en el règim estatutari dels funcionaris de la institució 
policial. Una part molt rellevant d’aquestes modificacions es refereix als sistemes d’ascens 
per promoció interna dels policies nacionals, per tal d’establir una carrera professional que, 
tot i estar orientada a les necessitats de l’organització, també serveixi a l’interès legítim 
dels funcionaris per progressar en aquesta.

Segons les previsions que recull el títol VIII de la Llei orgànica esmentada, mitjançant 
normes de rang reglamentari s’han de desenvolupar alguns dels aspectes més rellevants 
i nous de la carrera professional i de la promoció interna dels funcionaris de la Policia 
Nacional, matèries que en l’actualitat estan regulades en el Reglament dels processos 
selectius i de formació al Cos Nacional de Policia, aprovat pel Reial decret 614/1995, de 21 
d’abril, el contingut del qual s’ha vist superat en molts aspectes per la nova regulació.

En relació amb aquesta qüestió, criteris bàsics de tècnica normativa aconsellarien 
l’elaboració d’un nou reglament que reculli de manera integral tots els extrems de la 
regulació. No obstant això, qüestions d’urgència relacionades tant amb necessitats de 
l’operativa policial, singularment la taxa elevada de jubilacions dels membres integrats en 
la categoria de comissari principal; així com altres de relatives a la implantació real i 
efectiva dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i antiguitat en els processos selectius, fan 
necessari l’abordatge parcial en aquest moment, d’algunes de les reformes que acull 
l’esmentada Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol.

Així, i amb la finalitat de dotar de més virtualitat el dret a la carrera professional, amb 
fonament en la Llei orgànica esmentada, s’amplien les situacions administratives en què 
poden estar les policies nacionals per poder participar en els processos de promoció 
interna, i s’estenen des de la situació de servei actiu o de serveis especials a les 
d’excedència per cura de familiars, reagrupació familiar o excedència per raó de violència 
de gènere.

Igualment i per donar més eficàcia als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i antiguitat 
abans esmentats, s’ha incorporat la previsió de l’article 41.1 de la Llei orgànica 9/2015, 
de 28 de juliol, referida a la possibilitat d’ascendir a totes les categories per qualsevol de 
les dues modalitats, això és: antiguitat selectiva i concurs oposició. Aquesta nova 
configuració trenca amb la limitació actual que estableix el fins ara vigent Reglament dels 
processos selectius i de formació al Cos Nacional de Policia, que només permet ascendir 
per concurs oposició a la categoria d’oficial de policia i per antiguitat selectiva, amb 
determinades variacions que ara igualment se suprimeixen per tal de dotar el procés d’un 
caràcter realment selectiu, a la de comissari principal.

Així mateix, l’apartat 2 del mateix article remet al desplegament reglamentari la 
determinació del percentatge de vacants reservades tant a concurs oposició com a 
antiguitat selectiva en els processos de promoció interna. Doncs bé, com que, segons s’ha 
exposat, el Reglament vigent no preveu la doble modalitat per als ascensos a totes les 
categories, aquest Reial decret estableix els percentatges esmentats en relació amb els 
ascensos a oficial de policia i a comissari principal.

D’altra banda, l’article 42 de la norma estatutària fixa el temps mínim en la categoria 
que han de reunir els aspirants que vulguin concórrer a les proves d’ascens per la modalitat 
de concurs oposició, que s’estableix en dos anys, i s’ha de procedir, via reglamentària, a la 
regulació dels temps mínims de permanència en cada categoria. Així, una vegada 
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analitzades les necessitats de la corporació s’ha definit un termini de permanència de set 
anys com a comissari per poder optar a l’ascens a comissari principal.

Així mateix, i per tal de flexibilitzar les condicions de la promoció interna per antiguitat 
selectiva per beneficiar la carrera professional del policia nacional, s’han incorporat a 
aquest Reial decret les previsions de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, relatives a 
l’increment de dues a tres, del nombre màxim de convocatòries en què es pot participar 
per antiguitat selectiva.

Per la seva banda, la disposició transitòria primera estableix la moratòria d’un any per 
a l’exigència del curs de formació professional d’actualització requerit en els ascensos que 
es portin a terme per la modalitat d’antiguitat selectiva a les categories d’oficial de policia i 
comissari principal. Aquesta disposició està motivada en la voluntat que la previsió 
normativa d’exigència del curs esmentat s’implanti progressivament amb la finalitat d’evitar 
les tensions organitzatives i personals que una implantació immediata podria suposar.

Finalment, la disposició transitòria tercera determina de manera provisional el nombre 
màxim de comissaris principals, fins que es fixin les plantilles reglamentàries d’acord amb 
el que preveu l’article 44 de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, nombre que no pot 
excedir l’existent l’1 de juliol de 2015, data de culminació de l’últim procés selectiu a la 
categoria esmentada.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe del Consell de Policia, de conformitat amb el que 
preveu l’article 94.2.j) de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de novembre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament dels processos selectius i de formació en el Cos 
Nacional de Policia, aprovat pel Reial decret 614/1995, de 21 d’abril.

El Reglament dels processos selectius i de formació en el Cos Nacional de Policia, 
aprovat pel Reial decret 614/1995, de 21 d’abril, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 14, queda redactat de la manera següent:

«2. Les modalitats esmentades són aplicables a tots els ascensos de la 
manera següent:

a) De policia a oficial de policia, un terç de les vacants per antiguitat selectiva 
i els dos terços restants per concurs oposició.

b) Des d’oficial de policia fins a comissari principal, dos terços de les vacants 
per antiguitat selectiva i el terç restant per concurs oposició.

En els casos en què de l’aplicació d’aquestes quotes hi hagi restants, aquests 
incrementen les vacants de la modalitat d’antiguitat selectiva.»

Dos. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Requisits de participació.

Per participar en els processos selectius d’ascens, per qualsevol modalitat de 
promoció interna, amb independència dels requisits que estableixin els articles 
següents, els aspirants han de reunir, el dia d’expiració del termini per a la 
presentació de les sol·licituds, els següents:

a) Estar a la Policia Nacional en la categoria immediatament inferior a la qual 
s’aspira, en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis 
especials, excedència per cura de familiars, excedència voluntària per agrupació 
familiar o excedència per raó de violència de gènere.
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b) Assolir una puntuació mínima, únicament en el grup de mèrits referit a 
l’historial professional, d’acord amb el barem que es determini.

c) No tenir a l’expedient personal una anotació no cancel·lada per falta molt 
greu o greu.

A aquests efectes, quan els funcionaris tinguin incoat o se’ls incoï un expedient 
disciplinari, l’admissió a procediments de promoció interna, la permanència en 
aquests i la consolidació dels ascensos, en cas que se superin els processos 
selectius corresponents, queden condicionats al fet que, en els expedients 
esmentats, no es produeixi la imposició de sancions per faltes greus o molt greus.»

Tres. Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 16, i el seu apartat 1 passa a ser únic.
Quatre. Se suprimeix el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 17.
Cinc. L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Formació professional d’actualització.

A més del que estableix l’article precedent, els ascensos que es portin a terme 
per la modalitat d’antiguitat selectiva, els aspirants han d’haver fet amb anterioritat 
al procés de promoció un curs que ha de programar l’òrgan encarregat de la 
formació a la Direcció General de la Policia, en col·laboració amb les institucions 
pertinents, que es pot dur a terme, indistintament, a distància o de presència al 
centre docent.»

Sis. S’afegeix un apartat e) a l’article 19:

«e) Per a comissari principal, set anys.»

Set. L’apartat 1 de l’article 21 queda redactat de la manera següent:

«1. El nombre màxim de convocatòries en què es pot participar en la modalitat 
d’antiguitat selectiva és de tres. S’entén utilitzada i, per tant, computable la 
convocatòria, a qui, tot i haver estat admès a la realització de les proves, no 
comparegui, excepte per causa degudament justificada, apreciada pel director 
general de la Policia.»

Vuit. Se suprimeix el segon paràgraf de l’apartat a) de l’article 26.

Disposició transitòria primera. Règim transitori d’exigència del curs formació professional 
d’actualització.

El curs de formació professional d’actualització requerit en els ascensos que es portin 
a terme per la modalitat d’antiguitat selectiva a què es refereix l’article 18, s’exigeix, per als 
ascensos a les categories d’oficial de policia i comissari principal, una vegada transcorregut 
un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Aplicació als processos selectius en curs.

Les proves selectives i els cursos de formació o capacitació ja iniciats abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es regeixen per la normativa anterior.

Disposició transitòria tercera. Fixació de la plantilla de comissaris principals.

Fins que no es fixin les plantilles reglamentàries d’acord amb el que preveu l’article 44 
de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, el nombre de comissaris principals no pot excedir 
l’existent l’1 de juliol de 2015, xifrat en cent cinquanta-sis efectius.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.29a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de seguretat 
pública.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de novembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre de l’Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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