
           
                      

  
 
STS de 30 de juny de 2015, recurs 894/2014 
 
Els nomenaments que provoquin el cessament de jutges substituts només seran 
vàlids si es realitzen mitjançant el procediment ordinari de concurs (accés al text de 
la sentència) 
 
Un jutge substitut per vacant és cessat en el moment de designar-se per al seu 
jutjat un jutge d’adscripció territorial. El recurrent entén que el cessament no és 
ajustat a dret i impugna el corresponent acord. El TS li dóna la raó d’acord amb els 
següents arguments: 
 
 Els jutges substituts actuen amb la mateixa amplitud i absència de 

restriccions que els jutges de carrera, és a dir, amb els mateixos drets i 
obligacions que un jutge titular. 

 
 Gaudeixen, igualment, d’inamovibilitat temporal, de manera que no se’ls pot 

separar, suspendre, traslladar o jubilar sinó per les causes previstes legalment. Així 
mateix, s’ha de preservar la garantia d’independència en l’exercici de les 
funcions jurisdiccionals, garantia que seria pertorbada si s’acceptés el cessament 
en el sentit amb què es va dur a terme. 

 
 Certament, la Llei pregona amb claredat la preferència dels membres de la carrera 

judicial, fins i tot dels jutges en pràctiques, respecte dels jutges substituts. Però això 
no significa que la finalitat d’aquesta prelació es projecti més enllà del 
moment inicial en què sorgeix la necessitat d’una suplència. 

 
 Perquè en el present supòsit el nomenament d’un nou jutge suposi el 

cessament vàlid del jutge substitut, aquest s’haurà d’efectuar complint les 
formalitats i el procediment propi del concurs; per tant, mitjançant la 
provisió ordinària. 

 
Finalment, el Tribunal concedeix una indemnització al reclamant, que inclou tots 
els drets administratius (antiguitat, triennis, alta i cotització, vacances i permisos) a 
comptar des de la data de l’acord impugnat (29 de maig de 2014) fins el dia en què el 
cessament hagués correspost legalment en aquell destí o en el seu nomenament de jutge 
substitut. 
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