
           
                      

  
 
STC 148/2014, de 22 setembre 
 
Legitimació dels sindicats per interposar accions judicials (accés al text de la sentència) 
 
Un sindicat va recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa la suspensió d’una 
part d’un Acord de condicions de treball, concretament en allò que afectava les 
retribucions vinculades a la carrera professional. 
 
El TSJ va inadmetre el recurs entenent que aquell sindicat no tenia legitimació 
processal per a impugnar la suspensió. El TSJ va argumentar que: 
 
 D’acord amb els arts. 33 i 37 EBEP, la negociació col·lectiva s’exerceix en les 

meses de negociació, òrgans de creació legal, sense que la llei l’hagi atorgat 
directament als sindicats.  
 

 Per tant, els sindicats havien d’instar la impugnació a la mesa de negociació. 
 
El sindicat va recórrer la sentència del TSJ en recurs d’empara davant el TC, en el qual 
al·legava que amb la inadmissió del recurs se li havia vulnerat la tutela judicial 
efectiva. 
 
El TC atorga l’empara al sindicat, amb els següents arguments: 
 
 En primer lloc, recorda la seva doctrina sobre el principi pro actione, pel qual els 

jutges estan obligats a interpretar les normes que regulen la legitimació 
processal no només de manera raonable i raonada sinó en sentit ampli i no 
restrictiu. 
 

 En segon lloc la doctrina relativa a la legitimació dels sindicats en la jurisdicció 
contenciosa administrativa estipula que: 

 
- Atès el reconeixement dels sindicats en la Constitución i tractats internacionals, on 
se’ls assigna la funció de defensar els drets dels treballadors més enllà de l’estricte 
vincle d’afiliació, tenen legitimació abstracta per recórrer les decisions que 
afectin treballadors, funcionaris i personal estatutari.  
 
- No obstant aquesta genèrica legitimació abstracta o general dels sindicats, també 
es requereix que hi hagi una connexió, un vincle especial i concret entre el 
sindicat (les seves finalitats, la seva activitat, etc.) i l’objecte del plet.  
 
- Aquesta connexió es tradueix en la noció d’interès professional o econòmic; 
concepte que s’ha d’entendre com un interès en sentit propi, qualificat o específic,  
identificat en l’obtenció d’un benefici o la desaparició d’un perjudici, i que no 
necessàriament ha de revestir un contingut patrimonial. 

 
 En tercer lloc, en l’anàlisi constitucional sobre la legitimació d’un sindicat, no només 

s’ha de considerar la possible vulneració del dret fonamental a la tutela judicial 
efectiva, sinó que cal tenir en compte que la seva possible vulneració també pot 
afectar un dret fonamental substantiu, la llibertat sindical, per a la qual cosa 
el cànon de constitucionalitat a aplicar ha de ser reforçat. 
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