
           
                        

  
 
STS de 29 de gener de 2007, recurs 6640/2001 
 
La relació de llocs de treball i les potestats organitzatives (accés al text de la sentència) 
 
El conflicte es planteja en una administració que encara no ha aprovat la seva RLLT. Un 
dels caporals del servei d’extinció d’incendis que ha estat exercint funcions de 
comandament exigeix que en la RLLT es prevegi la creació de la categoria de Sergent, 
fins aleshores inexistent, o una de denominació similar que es correspongui amb les 
tasques de comandament superior que de manera conjuntural ha estat assumint. 
 
Aplicant doctrina consolidada, el TS argumenta: 
 
• Les RLLT, fruit de la potestat d’ordenació de personal que gaudeixen les 

administracions en virtut els arts. 15 i 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la función pública, han estat qualificades 
jurisprudencialment com actuacions administratives de naturalesa normativa, 
atès el seu caràcter ordinamental i les seves notes de generalitat, abstracció 
i permanència. En conseqüència, si entren en contradicció amb una altra norma, el 
conflicte s’ha de resoldre en aplicació dels principis de derogació de les normes de 
l’art. 2.2 del Codi Civil -la norma posterior preval sobre l’anterior- i de prevalència de 
la norma dictada en virtut d’una competència específica. 
 

• En confeccionar la RLLT, d’acord amb un mètode de valoració i classificació dels llocs 
de treball, l’actuació correcta de l’Administració consisteix a aplicar de 
manera crítica el marge de discrecionalitat tècnica que el legislador li 
confereix, per tal d’obtenir la millor simbiosi entre els recursos de personal i les 
estructures administratives de què disposi. 

 
• Els drets econòmics que hagin pogut meritar els funcionaris per raó del 

desenvolupament de determinades tasques pròpies d’una categoria diferent a aquella 
a la qual estan adscrits, en res afecta a l’exercici de la competència administrativa 
que habilita a l’Administració per definir el contingut formal propi dels llocs de treball. 
La potestat organitzativa de l’Administració no es pot veure afectada per 
eventuals drets subjectius de caràcter retributiu dels funcionaris, ja que no 
forma part de l’estatut funcionarial el dret a determinar la denominació i el 
contingut dels llocs de treball.  
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