
           
                      

  
 
STSJ d’Extremadura de 28 de gener de 2016, recurs 199/2015 
 
El requisit de 2 anys de carència en la promoció interna ho és al subgrup de 
procedència (accés al text de la sentència) 
 
S’analitza si per poder concursar per promoció interna cal que l'aspirant tingui 
una antiguitat de 2 anys com a personal fix i es trobi en servei actiu, 
independentment de l'antiguitat en la categoria de procedència; o per contra, si 
la normativa requereix que a més d'estar en servei actiu, l’antiguitat ha de ser 
de 2 anys en la categoria de procedència. 
 
El cas concret s’emmarca en l’àmbit de l’ocupació estatutària i per tant, resulta 
d’aplicació l’art. 34.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, el qual disposa que “per participar en els 
processos selectius per a la promoció interna és requisit tenir la titulació requerida i estar 
en servei actiu, i amb nomenament com a personal estatutari fix durant, almenys, dos 
anys a la categoria de procedència”. 
 
En primera instància s’havia resolt que la carència de 2 anys ho era d’antiguitat com a 
empleat en qualsevol categoria; però el TSJ conclou que la carència s’ha complir en 
la categoria de procedència, que es correspon amb la categoria que l’empleat 
ostenta en actiu en el moment de presentar la sol·licitud de promoció interna: 
 
 Per la literalitat del precepte ja que els “2 anys” precedeix a “en la categoria de 

procedència”. 
 

 Per la lògica del precepte: en tant que precisament fa referència als casos que 
els empleats tenen dues categories o més. 

 
 Per la finalitat de la norma: facilitar l’estabilitat en la categoria. 
 
Finalment, el TSJ equipara la regulació de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, a 
allò previst a l’art. 18.2 EBEP, quan estableix que “els funcionaris han de complir els 
requisits exigits per a l’ingrés, tenir una antiguitat, almenys, de dos anys de servei actiu 
al subgrup inferior, o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui 
subgrup, i superar les proves selectives corresponents”; i expressament conclou 
“entenent que es refereix al grup des del que concursa”.  
 
 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_199_2015.pdf

