
           
                      

  
 
STS de 30 de desembre de 2015, recurs 2555/2014 
 
No és obligatori que les RLLT continguin les funcions específiques dels llocs de 
treball (accés al text de la sentència)  
 
Un sindicat de tècnics d’un Ministeri va recórrer contra dues resolucions, la primera 
relativa a la modificació de la RLLT i la segona sobre organització i atribució de 
competències d’un àrea, i també contra la Instrucció sobre criteris d’actuació que 
derivava de l’anterior. 
 
S’argumentava que, respecte de la RLLT, els llocs de “Tècnic d’Hisenda 1, 2, 3, 4 i 
5” (nivell 22) tenien retribucions diferents sense que s’identifiqués la seva 
adscripció a grups i equips de recaptació. 
  
L’AN va desestimar el recurs, però el sindicat hi va presentar recurs de cassació 
al·legant, en la vessant material: 1) Infracció de l’art. 103.3 de la Constitución, relatiu als 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat; 2) Infracció de l’art. 14 de la mateixa norma, 
perquè la igualtat de tasques i funcions entre aquells tècnics no es va traslladar a les 
retribucions; i 3) Infracció dels arts. 22.3, 76 i 81.2 EBEP i 15 i 23 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, perquè mitjançant 
l’actuació administrativa no es podia conèixer si la diferència que hi havia entre les 
retribucions dels diferents llocs de treball estava justificada. 
 
El TS resol en el mateix sentit que l’AN, aportant els següents arguments: 
 
 Amb la nova doctrina que considera les RLLT actes administratius, el recurs 

no es pot processalment admetre en relació amb la resolució que modificava 
aquest instrument organitzatiu. 
 

 Més enllà de la resolució que modificava les RLLT, les normes sobre organització i 
funcionament (els altres dos instruments impugnats) no són el lloc per detallar 
les funcions. Ni una norma sobre organització i atribució de competències ni 
una instrucció adreçada a concretar pautes per aplicar-la, tenen per què 
descendir al detall de les comeses específiques de cada lloc. 

 
 Malgrat que no correspon jutjar la modificació concreta de la RLLT, s’han de recordar 

dos fets crucials: 
 

- És a la RLLT, en els factors considerats per a la seva elaboració per assignar 
nivells i complements específics de quanties diferents, on s’ha d’examinar si 
estan justificades les diferents assignacions. 
 

- Conforme a la jurisprudència (STS de 10 de febrer de 2010, recurs 5482/2006) 
no és preceptiu que les RLLT especifiquin les funcions dels llocs de 
treball, ja que aquestes funcions poden resultar d’altres fonts de 
coneixement, sense que això signifiqui, conforme a allò anteriorment exposat, 
que s’hagi d’exigir a resolucions o Instruccions determinades que les precisin si no 
es proposen aquest objecte. 

  

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_2555_2014.pdf

