
           
                      

  
 
STS de 18 de maig de 2015, recurs 1690/2014 
 
Sobre l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius en els procediments d’ingrés 
de nou personal (accés al text de la sentència) 

 
L’Estat va impugnar una convocatòria per cobrir places de professorat universitari 
invocant que s’havia vulnerat el límit de la taxa de reposició d’efectius previst per la Llei 
de Pressupostos. 
 
El TS considera que: 
 
 Les limitacions de la taxa de reposició establertes a les lleis de pressupostos també 

afecten les Universitats. 
 

 En aquest cas concret, es tractava d’una forma d’accés a cossos docents 
universitaris i no d’una promoció interna, que s’evidenciava en el fet que la 
participació era oberta a persones que no tenien la condició de personal 
funcionari.  
 

 Que les persones que van ser nomenades ja tinguessin una relació laboral prèvia amb 
la universitat, les places de les quals foren amortitzades, no suposa que la 
convocatòria no hagi vulnerat la taxa de reposició, perquè aquesta anàlisi s’ha 
d’emmarcar precisament en el moment de l’oferta de places, no en el del resultat del 
procés. 
 

 No obstant, el TS no resol el dilema sobre si era possible crear noves places 
(dins del límit de la taxa de reposició) més enllà de la cobertura definitiva de 
les que ja estaven ocupades interinament, és a dir, si es pot interpretar que la 
taxa de reposició només limita la creació neta de llocs de treball. 
 
En aquest sentit, el propi TS diu que “aquí no s’ha discutit en els recursos de cassació 
la superació del dit límit” (de la taxa de reposició), i es limita a pronunciar-se 
sobre el debat plantejat per les parts, respecte a si les convocatòries 
impugnades suposaven ingrés de nou personal (que com hem vist el TS conclou 
que sí, negant que fossin una promoció interna).  

 
Això mateix succeeix en la sentència de 9 març de 2015 (recurs 867/2014) en 
què el TS resol si el cas concret entra dins dels límits que les pròpies parts 
han acceptat, però sense que aquests límits s’hagin qüestionat davant el 
Tribunal (FJ 9è: “com no es discuteix que, circumscrit el càlcul de la taxa de 
reposició d’efectius en el sentit indicat com a procedent, només podien convocar-se 3 
places el 2012, i com tampoc es discuteix que, abans de la aquí discutida, s’havien 
convocat ja d’altres 18, és clar que no procedia la que ha anul·lat la Sala”). 
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