
           
                      

  
 
STS de 4 d’octubre de 2006, recurs 1379/2004 
 
No conformitat a dret de la modificació de la RLLT que no conté les 
característiques essencials dels llocs (accés al text de la sentència) 

 
L’Administració realitza una modificació de la RLLT sense que hi faci constar les 
característiques essencials dels llocs de treball, amb infracció de l’article 15.1 b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública abans de la 
seva reforma operada per la Llei 62/2003, la qual va modificar-ne la redacció fixant 
expressament que les característiques essencials del lloc de treball hauran de figurar a la 
RLLT.  
 
La sentència d’instància, que ja va declarar no conforme a dret l’actuació administrativa, 
entén que per “característiques essencials” la llei entén que: 
 
• La RLLT ha d’incloure la referència a aquelles tasques que constitueixen el 

nucli definitori del lloc de treball, i que són precisament les que justifiquen 
l’exigència d’una titulació acadèmica i una formació específica, i l’assignació d’un 
determinat complement de destí. 

 
• La definició d’aquestes característiques no pot confondre’s amb les funcions 

del lloc de treball, tractant-se d’un concepte més ampli que, en tot cas, comprèn al 
segon. 

 
La qüestió plantejada en el recurs és substancialment idèntica a la continguda en altres 
resolucions dictades per aquest TS, entre altres, les sentències de 13 d’abril de 2005, 
recurs 5699/2002; 20 de juliol de 2005, recurs 9433/2003; i 7 de desembre de 2005, 
recurs 9188/2003. El TS es remet a la solució adoptada en aquestes sentències en ares a 
la unificació de doctrina i resol la no conformitat a dret de la modificació de la RLlT, i en 
conseqüència, la seva nul·litat. 
 
La mateixa doctrina és aplicada pel TS en les coetànies sentències de 4 d’octubre de 
2006, recurs 5685/2004; de 4 d’octubre de 2006, recurs 5723/2004; d’11 d’octubre de 
2006, recurs 5687/2004; i de 31 d’octubre de 2006, recurs 7101/2004. 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_1379_2004.pdf

