
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 9 de desembre de 2005, recurs 1007/2001 
 
Límits a la negociació col·lectiva en l’àmbit de la funció pública (accés al text de la 
sentència) 
 
El TSJ de Catalunya anul·la determinats preceptes establerts en un pacte de 
condicions de treball del personal funcionari perquè vulneren la normativa de funció 
pública vigent. En concret: 
 
• En l’àmbit de les retribucions, i per remissió de l’art. 93 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abaril, de bases del régimen local (LBRL) i de l’art. 153 del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), el TSJ de 
Catalunya recorda que el règim de les retribucions dels funcionaris de les 
administracions locals ha de ser idèntic al dels funcionaris de l’Administració 
General de l’Estat, establert amb caràcter bàsic a l’article 23 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de mejoras para la reforma de la función pública 
(LMRFP). En conseqüència, són nuls els acords del pacte de funcionaris següents: 
 

• Inclusió a les pagues extraordinàries de les retribucions complementàries. 
 
• Determinació d’una quantitat pel pagament d’hores extres (percentatge sobre 

el valor de l’hora ordinària). Les gratificacions per serveis extraordinaris en cap 
cas podran ser fixes en la seva quantia. 

 
• Establiment de premis per jubilació anticipada. L’article 33 LMRFP estableix 

l’edat de jubilació als 65 anys i no preveu premis per jubilació anticipada. 
 
• Remissió a la legislació de la Generalitat per a la regulació de les 

indemnitzacions per raó del servei i l’ajuda familiar. Aquestes indemnitzacions 
i ajudes s’han de regir per la normativa d’aplicació al personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat. 

 
• Compromís de pagar el 100% de les retribucions durant els dos primers mesos 

de baixa. La DF 2ª de la LBRL estableix que els funcionaris de l’Administració 
Local tindran la mateixa protecció social, en extensió i intensitat, que les que 
es dispensa als funcionaris públics de l’Administració de l’Estat. 

 
• Augment anual de les retribucions per sobre del límit fixat amb caràcter 

general per la LGPE. 
 
• Pel que fa a la regulació de permisos, el Tribunal anul·la els articles del pacte que no 

se cenyeixen estrictament a les previsions del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. Per exemple, el TSJ 
anul·la l’equiparació del matrimoni i la formació de parella als efectes de concessió del 
permís de 15 dies naturals, entenent que l’equiparació entre les dues figures en el 
moment de signar-se el conveni no és encara un dret recollit en la normativa bàsica. 
 

• Finalment, s’anul·la un precepte que deixava en mans de l’Administració un ampli 
marge de discrecionalitat per categoritzar les faltes d’assistència, amb incompliment 
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del principi de tipicitat, que diu: “l’incompliment total o parcial de la jornada 
degudament justificat tindrà la consideració de jornada treballada".  

 


