
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 29 de setembre de 2008, recurs 167/2007 
 
El trasllat de les dependències administratives no lesiona els drets del personal  
(accés al text de la sentència). 
 
En el mateix sentit que en sentència de 31 de gener de 2007, recurs 214/2005, el 
Tribunal reitera que el trasllat de les dependències de l'Administració a una altra localitat 
no vulnera els drets del personal afectat. 
 
Aquest trasllat, que s'ha de considerar forçós, ha d'estar motivat en necessitats 
organitzatives i del servei i s'ha de notificar als empleats afectats. Quant al personal 
laboral, s'hauran d'aplicar les previsions de l'Estatut dels Treballadors sobre els trasllats 
col·lectius. 
 
El Tribunal aclareix que en aquests casos és d'aplicació la normativa general de 
funció pública, i no així aquella aplicable als funcionaris que estiguin destinats en 
organismes, centres o unitats dependents dels departaments ministerials, els quals, en 
cas de trasllat de la seu, poden optar entre traslladar-se o passar a  la situació 
d'excedència voluntària incentivada. 
 
D'altra banda, la part recurrent argumenta que el trasllat vulnera els drets dels 
funcionaris relacionats amb les seves obligacions familiars, i també suposa un augment 
de la jornada laboral perquè aquells han d'invertir més temps per a traslladar-se al 
centre de treball amb els autobusos que proporciona l'empresa. Aquests autobusos tenen 
un horari d'arribada i sortida del centre de treball a la ciutat coincidents amb la jornada 
ordinària, però no contemplen, per exemple, els horaris de jornada reduïda per motiu de 
lactància. 
 
El Tribunal raona que el trasllat és una potestat d'autoorganització de 
l'Administració i que si els funcionaris necessiten més temps per accedir al centre de 
treball i complir amb el seu horari i jornada laboral - cosa que, en tot cas, estarà en 
funció del lloc on resideixin - això de cap manera implica una vulneració dels drets de 
conciliació, ni molt menys significa un augment de la jornada laboral. Per tant, no tenen 
dret a rebre cap indemnització per aquests motius. 
 
 
 
 


