
STS de 15 de novembre de 2019, recurs 2810/2017 

Si no s’indica en les bases de la convocatòria, la data límit de còmput dels 

mèrits és la del termini de presentació d’instàncies (accés al text de la sentència)  

Es planteja davant del TS si l’òrgan de selecció pot fixar el termini de còmput dels 

mèrits en un procés selectiu quan les bases de la convocatòria no l’hagin 

establert. 

El Tribunal analitza la normativa d’aplicació, en especial l’art. 55 EBEP, l’art. 44.5 del Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 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 Civiles de la 

Administración general del Estado (RGIPP), i la legislació de la comunitat autònoma, en 

aquest cas, la valenciana. I conforme a l’art. 149.3 de la Constitución, recorda que el 

dret estatal és en qualsevol cas supletori del dret de les comunitats autònomes.  

Vist l’anterior, i atès que la legislació autonòmica no regula el termini de còmput 

dels mèrits, conclou que és d’aplicació l’art. 44.5 RGIPP, d’acord amb el qual els mèrits 

es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de presentació 

d’instàncies de participació en el procés selectiu. 

Per tant, el TS respon la qüestió d’interès cassacional en el sentit que quan les bases 

de la convocatòria no indiquen la data límit per valorar els mèrits en un concurs 

oposició, els tribunals de selecció no poden fixar-la en un moment posterior a la 

fase d’oposició, sinó que han d’aplicar com a data límit l’establerta per a la 

presentació d’instàncies en la convocatòria. 

L’anterior conclusió no és obstacle perquè el termini de valoració de mèrits i el de 

presentació de la documentació que els acredita siguin diferents, ni tampoc impedeix 

que la convocatòria fixi un termini per als mèrits posterior al de presentació 

d’instàncies, ja que la publicitat de la convocatòria garanteix que si els aspirants 

consideren que la data no és equilibrada la puguin recórrer. 
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