
           
                      

  
 
STSJ de la Comunitat Valenciana de 28 de gener de 2009, recurs 1323/2006 
 
Límits materials de la negociació col·lectiva local (accés al text de la sentència) 

 
Aquesta sentència aplica doctrina consolidada del TS sobre els límits materials de la 
negociació col·lectiva en l'àmbit local. En concret, anul·la els següents preceptes de 
l'Acord del personal funcionari: 
 
● Jornada laboral de 35 hores: és nul per aplicació de l'article 94 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de bases del régimen local (LBRL), segons el qual "la jornada de trabajo 
de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que se 
fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado". 
 

● Permisos i excedències més beneficiosos que els establerts a la legislació 
autonòmica i estatal: és nul per aplicació de l'article 142 del Real Decreto Ley 781/86, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local (TRRL), el qual disposa que: "Los funcionarios 
de las Corporaciones Locales tendrán derecho a los permisos, licencias y vacaciones 
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad 
Autónoma respectiva, y supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la 
Administración del Estado". 
 

● Predeterminació de la forma i sistema de cobertura de les vacants: el Tribunal 
argumenta que no es pot deixar lliurement a l'àmbit de la negociació la determinació 
de les vacants que constitueixen l'oferta pública d'ocupació, ja que aquesta és una 
matèria regulada amb caràcter bàsic per la legislació estatal, i desenvolupada 
reglamentàriament per la comunitat autònoma. 
 

● Creació d'ajudes socials: és nul per aplicació del TRRL, el qual disposa que "Las 
Corporaciones locales no podrán en lo sucesivo conceder aportaciones, subvenciones 
o ayudas de cualquier género para fines de previsión de sus funcionarios. Serán nulos 
los créditos que se concedan con infracción de este precepto y su pago entrañará las 
responsabilidades pertinentes". 
 

● Percepció del 100% de les retribucions en cas d'incapacitat temporal i 
accident laboral: és nul perquè són millores i complements de les prestacions 
establertes en matèria de Seguretat Social - matèria aliena a les competències de les 
corporacions locals - i suposen la percepció de retribucions no previstes a la llei. 
 

● Complement de productivitat lligat a l'assistència al lloc de treball: és nul 
perquè retribueix una obligació imposada “ex lege” a tot funcionari, que no és altra 
que el deure de compliment estricte de la seva jornada i horari. 
 

● Complements retributius lligats a les pràctiques de tir i a horaris especials: 
són nuls perquè són aliens al principi de legalitat. Els horaris especials retribuïen els 
agents perquè no fessin ús dels permisos de reducció de jornada per motius de 
conciliació. 
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