STSJ de Catalunya de 7 de febrer de 2022, recurs 696/2020
Naturalesa jurídica dels plusos de festivitat, nocturnitat i torns i conseqüències
en les retribucions dels períodes de vacances (accés al text de la sentència)
Dos policies locals van sol·licitar al seu ajuntament les diferències retributives
ocasionades pel no abonament, durant els períodes de vacances de 2014 a
2018, dels imports dels plusos de festivitat, nocturnitat i torns. El jutjat
contenciós va desestimar la demanda.
Tanmateix, el TSJ estima el recurs dels interessats, ja que el TS es va
pronunciar, amb posterioritat a la sentència d’instància, sobre la següent
qüestió d’interès cassacional objectiu (STS d’1 d’octubre de 2020, recurs
7908/2018): si la quantia que percep determinat personal funcionari de l’Administració
local en concepte de plus de nocturnitat i plus de festivitat es pot incloure, o no, en el
complement de productivitat i quines conseqüències jurídiques se’n deriven en relació
amb la seva possible percepció durant el període de vacances.
Acollint-se a la doctrina d’aquesta STS, el TSJ argumenta el següent:


S’ha de determinar la naturalesa jurídica dels plusos: complement de
productivitat, específic o gratificació per serveis extraordinaris.



Si els plusos controvertits retribueixen serveis extraordinaris fora de la
jornada, es tractaria d’una gratificació ja que el seu abonament no podria ser,
per la seva pròpia naturalesa, de caràcter periòdic ni tenir la mateixa quantia perquè
la remuneració es produeix per serveis de caràcter extraordinari i aliens a la jornada
habitual, que es retribueixen només quan es presten.



Per contra, en cas que els plusos esmentats responguin a les condicions
particulars d’alguns llocs considerant la seva perillositat, penositat, o bé l’especial
rendiment i l’activitat extraordinària amb què s’exerceix el treball habitual, en
jornada normal, que necessàriament es presta en dies festius i a la nit, estaríem
davant un complement, ja sigui específic o de productivitat, que tindria la
seva rellevància, el primer d’ells, en relació amb la retribució al mes de
vacances.



Pel que fa al concepte de “turnicitat” (que no és present a la STS de referència),
el mateix TSJ ja s’ha pronunciat favorablement a percebre’l en períodes de
vacances, segons les jurisprudència que cita.

Aplicant totes aquestes previsions al cas concret, es conclou que els recurrents tenen
dret a percebre els plusos durant els períodes de vacances ja que no són serveis
extraordinaris i formen part de la seva jornada ordinària.

