
           
                      

  
 
STC 202/2007, de 24 de febrer 
 
Legitimació activa dels sindicats en matèries que corresponen a la potestat 
d’organització de l’Administració (accés al text de la sentència) 
 
En els mateixos que termes que en la seva sentència núm. 358/2006, de 18 de 
desembre, el TC resol a favor del sindicat recorrent el recurs d’empara per vulneració del 
dret a la tutela judicial efectiva en matèria de legitimació activa de les organitzacions 
sindicals (art 24.1 CE). 
 
Un ajuntament nomena sis funcionaris en comissió de serveis en llocs de bomber. El 
sindicat presenta un recurs en via administrativa i l’ajuntament li desestima perquè entén 
que no existeix un interès directe del recorrent per impugnar l’acord i perquè l’acte 
administratiu s’emmarca dins la potestat de l’Administració per convocar les places. De la 
mateixa manera es pronuncien els tribunals en la jurisdicció ordinària. 
 
Tanmateix, en matèria de legitimació activa dels sindicats, el TC manté una consolidada 
jurisprudència que es resumeix en els següents punts: 
 
 Es parteix d’un reconeixement abstracte i general de la legitimació dels 

sindicats per a impugnar davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
decisions que afectin als treballadors, funcionaris públics i personal estatutari. Aquest 
reconeixement es fonamenta en la funció constitucional dels sindicats de representar i 
defensar els interessos dels treballadors. 
 

 Aquesta legitimació abstracta o general ha de tenir una projecció particular sobre 
l’objecte dels recursos que es plantegen davant dels tribunals. Aquesta projecció es 
centra en l’existència d’un interès professional o econòmic que s’identifica 
amb l’obtenció d’un benefici o la desaparició d’un perjudici en cas que prosperi 
la impugnació, i que necessàriament ha de tenir un contingut patrimonial. 

 
 El cànon de constitucionalitat a aplicar amb relació al problema de la legitimació 

sindical ha de ser reforçat, ja que en aquest cas el dret a la tutela judicial efectiva 
està vinculat al dret constitucional de llibertat sindical. 

 
 El fet que la matèria pertanyi a la potestat d’organització de l’Administració 

no impedeix el reconeixement de legitimació activa, ja que sinó s’estaria 
impedint que els sindicats exerceixin la defensa dels interessos econòmics o 
professionals dels treballadors. 

 
En el cas concret d’aquesta sentència, el TC entén que concorre un interès general i 
abstracte que és la defensa de la legalitat enfront dels acords impugnats, i a més un 
interès concret de contingut econòmic i professional ja que si prospera la impugnació els 
funcionaris municipals en general, i  en particular els afiliats al sindicat, tindran almenys 
una legítima expectativa de poder accedir als sis llocs vacants. 
 
En el mateix sentit, el TC ha considerat que existeix legitimació activa del sindicat per 
impugnar la pròrroga de les comissions de servei, el nomenament d’un funcionari en 
comissió de servei, el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’activitats en el 
sector privat o l’aprovació d’un concurs oposició per accedir a la funció pública. 
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