
           
                      

  
 
STS 2 de març de 2004, recurs 9572/1998 
 
Delimitació de l’àmbit objectiu de la negociació col·lectiva de les entitats locals 
(accés al text de la sentència) 
 
Aquesta sentència pren per base la reiterada jurisprudència del TS segons la qual:  
 
• El mandat exprés d’una norma amb rang de llei no pot ser desconegut o ser modificat 

en virtut de la negociació col·lectiva.  
 
• Els ajuntaments manquen de potestat normativa per poder regular el règim dels 

funcionaris públics, donat que aquesta potestat correspon a la llei estatal o 
autonòmica, tal i com es desprèn de l’article 149.1.18 CE; d’aquí que seran nuls 
aquells acords que regulin matèries reservades a la llei estatal o autonòmica o que 
s’oposin a la mateixa. 

 
• Els drets reconeguts per les lleis als funcionaris no tenen, com si succeeix en el cas 

del personal laboral, caràcter de mínims millorables, sinó de condicions legals o 
reglamentàries fixes i no alterables a través de la negociació col·lectiva, sense 
perjudici que la negociació col·lectiva sigui requisit previ per a l’elaboració de les 
disposicions amb rang legal o reglamentari que regulin aquestes qüestions. 

 
• Aquesta prohibició d’alteració dels drets funcionarials mitjançant la negociació 

col·lectiva, es reafirma en el cas de l’Administració Local per raons de repartiment 
competencial. 

 
El TS desestima el recurs de cassació interposat per l’Administració contra la sentència 
d’instància, i confirma la nul·litat de l’Acord regulador de les condicions de treball 
dels empleats de l’Ajuntament, per traspassar els límits de la seva capacitat 
negocial: 
 
• En matèria de retribucions, perquè la negociació col·lectiva sobre aquesta 

matèria està limitada pels topalls màxims que fixi la llei de pressupostos 
generals de l’Estat.  

 
• En matèria d’indemnitzacions per raó de servei, perquè la normativa vigent 

determina que les del personal al servei de les corporacions locals, seran les 
mateixes que corresponguin al personal al servei de l’Administració de 
l’Estat. 

 
• En matèria de jornada, perquè aquesta haurà de ser la mateixa que en 

còmput anual es fixi per al personal al servei de l’Administració civil de 
l’Estat. 
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