
           

                                                                   
  

 
STSJ de Castella-La Manxa de 12 de desembre de 2016, recurs 26/2015 

 

La reducció horària per nocturnitat i els torns rotatoris com a matèries objecte 

de negociació col·lectiva (accés al text de la sentència)  

 

Un bomber d’un consorci provincial d’incendis i salvament va impugnar un decret 

d’aquesta entitat, en què es determinava la forma d’increment de jornada i 

adequació al nou Acord marc de la Diputació. En primera instància, el jutjat 

contenciós administratiu va estimar la demanda i va anul·lar per manca de 

negociació col·lectiva el punt quart de la resolució, que disposava que “la 

reducció horària per nocturnitat i torns rotatoris de l’Acord marc de la Diputació 

no s’aplica al CEIPS” (el Consorci). 

 

L’entitat pública va apel·lar la decisió judicial per dos motius: infracció de la doctrina 

jurisprudencial en matèria de negociació col·lectiva, perquè segons la seva opinió es va 

portar a terme correctament; i inadmissibilitat del recurs en actuar el recurrent en 

nombre propi i no com a representant de cap col·lectivitat. El TSJ els refusa tots dos i 

confirma íntegrament la sentència d’instància, amb els següents arguments: 

 

 La matèria ha de ser objecte de negociació col·lectiva, d’acord amb els arts. 

37.1.m i 37.2.a EBEP (el consorci havia qüestionat que calgués). Malgrat el dret a la 

negociació col·lectiva no es de caràcter absolut, en el sentit que no imposa assolir un 

resultat concret, de l’examen de les tres actes de la mesa de negociació 

aportades es desprèn clarament que cap d’elles aborda la reducció de 

jornada en els supòsits de nocturnitat i torns rotatoris, sinó que tracten 

sobre l’adequació a la nova jornada laboral de 37,5 hores i proposta del nou 

còmput de treball. 

 

 En cap moment, fins la interposició del recurs d’apel·lació, es va qüestionar la 

legitimació de l’empleat que va iniciar el procediment judicial, motiu pel qual no 

procedeix denunciar en aquest moment la manca de legitimació. Tot i que es tracta 

d’una barrera processal que pot apreciar-se d’ofici, cal tenir en compte que la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 

només contempla tres moments processals per sol·licitar-ho: l’examen de l’expedient 

administratiu de l’art. 51; les al·legacions prèvies dels arts. 58 i 59; i la sentència, 

d’acord amb l’art. 69.b. 
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