
           
                      

  
 
STS de 23 de desembre de 2008, recurs 169/2006 
 
Drets de les parelles de fet en la provisió de llocs de treball (accés al text de la 
sentència) 
 
S'interposa recurs contenciós administratiu contra determinats preceptes del Real 
Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (RGIPP), i el 
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de 
marzo. 
 
Entre altres, el sindicat recurrent considera que l'art. 44.2 a) RGIPP vulnera el principi 
d'igualtat amb relació als drets de les unions estables de parella, ja que regula un dret 
exclusiu per a les persones casades. En concret, aquest article estableix que en els 
barems de mèrits dels concursos de provisió es valorarà: “El destino previo del cónyuge 
funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el 
puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto”. 
 
El TS, tot i reconèixer que els règims jurídics del matrimoni i de la família han 
experimentat importants canvis des de l'entrada en vigor de la Constitució, entén que 
l'ordenament jurídic segueix concebent la figura del matrimoni de manera més àmplia 
que la resta. Per tant, el fet que una norma es fonamenti en aquesta institució no vulnera 
l'art. 14 CE.  
 
No obstant l'anterior, el TS argumenta que l'exclusió d'altres situacions no és una 
conseqüència definida de forma expressa o inevitable per la norma, sinó una possibilitat 
indeterminada que només es concretarà en la seva aplicació i en funció de les 
circumstàncies singulars que es donin en cada cas.  
 
El TS conclou que en la fase aplicativa de la norma és quan s'haurà de 
comprovar si altres situacions de llaços afectius i de circumstàncies familiars 
són comparables a la situació de matrimoni. Sota la llum dels valors i principis 
que regeixen l'ordenament jurídic, s'haurà de determinar quin és l'abast 
negatiu del precepte i quines relacions en queden excloses. 
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