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CONCLUSIONS

1. Aquest Informe va ser elaborat per a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per encàrrec de la seva Secretaria 
General. Agraeixo sincerament a Adolfo Moreno, secretari general de la FMC, la confiança professional dipositada a l’hora de 
fer-me l’encàrrec, i així mateix la bona disposició mostrada per tal que el contingut d’aquest Informe pugui veure la llum pú-
blicament en aquest número de la Revista QDL. L’agraïment, el faig extensiu a Eugènia Revilla, responsable dels Serveis Jurídics 
de la FMC, per l’intercanvi permanent d’opinions que sobre aquest tema hem tingut i del qual, sens dubte, s’ha vist enriquit el 
contingut d’aquest Informe. 
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RESUM

Aquest Informe, elaborat per encàrrec de la Secreta-
ria General de la Federació de Municipis de Catalunya, 
pretén donar una resposta fundada en Dret a un pro-
blema controvertit: si és aplicable de manera indirecta 
a les administracions locals, a través de la norma de 
reenviament de l’article 94 de la Llei de bases del rè-
gim local (LBRL), la mesura de reordenació del temps 
de treball que preveu l’article 4 del Reial decret llei 
20/2011, de 30 de desembre.

La tesi que es manté en aquest Informe és que 
aquesta mesura no és aplicable directament com a 
norma bàsica, així com tampoc és aplicable indirecta-
ment a través de la norma de reenviament de l’article 
94 LBRL (que estableix, com és conegut, que la jornada 
dels funcionaris locals serà en còmput anual la mateixa 
que es fixi per als funcionaris de l’Administració civil 
de l’Estat). La situació, per tant, no ha canviat respec-
te de la que es donava amb anterioritat a l’aprovació 
d’aquesta mesura, ja que el problema real es planteja 
en els termes següents: fins a quin punt aquesta “nor-
ma bàsica de règim local” (article 94 LBRL) segueix en 
vigor després de l’aprovació de l’Estatut bàsic de l’em-
pleat públic (EBEP).

El punt de partida de l’Informe considera que 
aquesta “norma bàsica de reenviament” (l’article 94 
LBRL) representa una ingerència clara i contundent de 
l’autonomia local i de l’exercici d’una potestat d’orga-
nització tan instrumental com és la determinació del 
còmput anual de la jornada dels funcionaris públics 
de les entitats locals. A més, aquesta norma troba el 
seu fonament en una altra norma de naturalesa pre-
constitucional que establia una redacció similar (quan 
òbviament no es reconeixia ni es garantia l’autonomia 
local). Tot i això, la jurisprudència contenciosa admi-
nistrativa ha reiterat que aquesta norma tenia el ca-
ràcter de bàsica i era aplicable a les administracions 
locals. 

Però la immensa majoria dels pronunciaments ju-
risdiccionals parteixen d’analitzar acords de condicions 
de treball (o normes reglamentàries) anteriors a l’entra-
da en vigor de l’EBEP. Un cop aprovat aquest, el seu ar-
ticle 47 atribueix la competència per establir la jornada 
general i les especials a les administracions públiques. 
Per tant, també a les administracions locals. I això es 
justifica en l’exposició de motius de l’EBEP en la dada 
que aquesta nova legislació bàsica pretén reforçar les 
potestats d’organització i gestió de les administracions 

públiques i remoure tota la legislació bàsica que ho im-
pedeixi o obstrueixi. 

Atès que les lleis, segons reiterada jurisprudència 
del Tribunal Suprem, s’han d’interpretar a la llum del 
principi d’autonomia local constitucionalment garantit 
i així mateix reconegut a la Carta europea d’autono-
mia local (CEAL), cal considerar que l’article 94 LBRL ha 
estat derogat implícitament per l’article 47 EBEP. Però 
aquesta derogació no comporta la inaplicació d’aques-
ta norma bàsica, que romandrà vigent de manera tem-
poral i condicionada (tal com estableix la disposició 
final quarta, apartat tercer, EBEP) fins que cada Ad-
ministració pública (és a dir, cada entitat local) faci ús 
de les competències atribuïdes en l’esmentat article 47 
EBEP i, després d’un procés de negociació col·lectiva, 
estableixi la seva pròpia jornada. Amb això es pretén 
evitar un “buit” aplicatiu en els casos en els quals les 
entitats locals no hagin exercit les seves competències 
a través d’acords o de normes reglamentàries de deter-
minació de la jornada. 

En tot cas, això no és obstacle per tal que –si així es 
considera convenient i es justifica el pressupòsit de fet 
habilitant (l’excepcionalitat de la mesura)– els òrgans 
de govern de les entitats locals, en atenció a la greu 
situació de crisi econòmica, puguin modificar o sus-
pendre la jornada prèviament acordada i establir unila-
teralment un increment de la mateixa d’acord amb el 
que preveu l’article 38.10 EBEP, prèvia informació de 
la mesura a les organitzacions sindicals. Però aquesta 
“desvinculació” excepcional (s’ha de justificar tant la 
seva finalitat com la proporcionalitat) només es pot dur 
a terme per a la jornada dels funcionaris públics o del 
personal laboral en el cas que la seva jornada s’hagi 
negociat a través d’un Acord de condicions comunes 
de treball (article 36.3 EBEP). Aquesta clàusula –com 
ha reiterat la jurisprudència– no es podria aplicar a la 
jornada establerta en els convenis col·lectius per al per-
sonal laboral al servei de les entitats locals. 

Tot aquest marc normatiu ens mostra fefaentment 
les deficiències que existeixen a l’entorn del diferent rè-
gim jurídic de la jornada laboral dels funcionaris (que, 
fins a l’EBEP, era l’establerta com a mínim en còmput 
anual per als funcionaris de l’Administració civil de l’Es-
tat) i la del personal laboral (que es determinava per 
mitjà de convenis col·lectius). I aquesta disfunció es rei-
tera, així mateix, en els casos de “desvinculació” de tot 
allò que s’hagi acordat (que és factible en el cas dels 
funcionaris i inviable, en principi, per als laborals, amb 
l’excepció indicada). 
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I aquesta concepció –si es permet el terme– “es-
quizofrènica” del tractament dels recursos humans en 
el nivell local de govern, és la que intenta modificar el 
mateix EBEP, en establir per Llei, en primer lloc, unes 
mesures homogènies tant per al personal funcionari 
com per al personal laboral, i, en segon lloc, en preveu-
re que aspectes típics de condicions comunes de l’exer-
cici de l’activitat professional a l’Administració públi-
ca (com és la jornada) es puguin pactar en una Mesa 
de negociació específica i traslladar a un instrument 
normatiu com són els pactes o acords. En aquesta lò-
gica troba la seva perfecta explicació l’atribució a les 
administracions locals de l’establiment de la jornada 
general i de les especials, així com perseguir, a través 
d’aquestes condicions comunes, la finalització gradu-
al d’un sistema dual de gestió de recursos humans a 
totes llums disfuncional per a una gestió eficient dels 
recursos públics. 

Aquesta tesi exposada és la que, amb diferències 
de matís que ara no vénen al cas, va ser defensada 
l’any 2007 per la Diputació de Barcelona. Així mateix,   
ha estat mantinguda per una part important de la doc-
trina i, finalment, ha rebut l’aval informal de la Direcció 
General de Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públiques i ha estat proposada pels Ser-
veis Jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya. 

OBJECTE DE LA CONSULTA 

Per part de la Secretaria General de la Federació de 
Municipis de Catalunya se’ns planteja la següent con-
sulta i l’elaboració del pertinent Informe per donar res-
posta a la mateixa:

L’article 4 del Reial decret llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupos-
tària, tributària i financera, que té per objecte la “re-
ordenació del temps de treball dels empleats públics” 
és aplicable als empleats públics de les administracions 
locals directament com a norma bàsica, o indirecta-
ment a través de la remissió que porta a terme l’article 
94 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local? Cal considerar que, a partir de 
l’entrada en vigor de l’EBEP (Llei 7/2007, de 12 d’abril), 
les entitats locals poden definir la jornada general dels 
seus funcionaris públics d’acord amb el que preveu 
l’article 47 de l’esmentada norma i prèvia negociació 
col·lectiva amb les organitzacions sindicals, o s’entén 
vigent i aplicable com a norma bàsica l’article 94 LBRL? 

Per tant, definit en aquests termes l’Objecte de la 
Consulta, el present Informe es limitarà exclusiva-
ment a donar resposta a aquestes qüestions, que 
s’emmarquen plenament en un problema d’abast 
netament jurídic, sense perjudici que en la part final 
del mateix es faci al·lusió a algunes respostes, també 
jurídiques, que tenen a les seves mans els òrgans de 
govern de les administracions locals per tal que, si 
s’escau i per raons estrictament derivades d’un con-
text de greu crisi econòmica i de contenció fiscal per 
tal de reduir el dèficit públic, puguin estendre l’apli-
cació d’aquesta reordenació del temps de treball es-
tipulada en el Reial decret llei esmentat al personal 
al seu servei. 

PART PRIMERA: PLANTEJAMENT 

I. Marc normatiu essencial regulador de la 
matèria 

1.- L’article 4 del Reial decret llei 20/2011, diu exacta-
ment el següent:

“A partir de l’1 de gener de 2012, i per al conjunt 
del sector públic estatal, la jornada ordinària de treball 
ha de tenir una mitjana setmanal no inferior a les 37 
hores i 30 minuts. 

“Aquesta mitjana setmanal s’entén sense perjudici 
de les jornades especials existents o que, si s’escau, 
s’estableixin, que han d’experimentar les adaptacions 
necessàries per adequar-se a la modificació general en 
la jornada ordinària. 

“Per a l’aplicació efectiva i homogènia d’aquesta 
mesura en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat 
s’autoritza el Ministeri d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques a dictar les instruccions necessàries per adequar 
els calendaris laborals vigents, inclosos els sistemes de 
seguiment del compliment horari, prèvia negociació en 
el si de la Mesa General de Negociació.” 

2.- D’altra banda, l’article 94 LBRL recull l’enunciat 
següent: 

“La jornada de treball dels funcionaris de 
l’Administra ció local és en còmput anual la mateixa 
que es fixa per als funcionaris de l’Administració civil 
de l’Estat.

“Se’ls apliquen les mateixes normes sobre 
equivalèn cia i reducció de jornada.”

3.- L’article 299, relatiu a jornada de treball, del De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
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el text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya (TRLMRLC), estableix la previsió següent: 

“Les jornades de treball dels funcionaris de l’Admi-
nistració local són, en el seu còmput anual, les fixades 
per als funcionaris de l’Administració civil de l’Estat, i 
se’ls apliquen les mateixes normes sobre equivalència i 
reducció de jornada.”

4.- En l’EBEP, aprovat mitjançant la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, es recullen, entre d’altres, una sèrie de pre-
visions que afecten directament l’objecte d’aquesta 
Consulta. A saber: 

– Article 37.1, apartat m): 
“Són objecte de negociació, en el seu àmbit respec-

tiu i en relació amb les competències de cada Adminis-
tració pública i amb l’abast que legalment escaigui en 
cada cas, les matèries següents:

“(...) m) Les referides a calendari laboral, horaris, 
jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i 
geogràfica, així com els criteris generals sobre la pla-
nificació estratègica dels recursos humans, en els as-
pectes que afectin condicions de treball dels empleats 
públics.”

– Article 47. Jornada de treball dels funcionaris pú-
blics: 

“Les administracions públiques estableixen la jor-
nada general i les especials de treball dels seus fun-
cionaris públics. La jornada de treball pot ser a temps 
complet o a temps parcial.”

– Article 51. Jornada de treball, permisos i vacances 
del personal laboral:

“Per al règim de jornada de treball, permisos i va-
cances del personal laboral cal atenir-se al que establei-
xen aquest capítol i la legislació laboral corresponent.”

5.- Òbviament, aquest és –com s’adverteix en 
l’enunciat d’aquest epígraf– únicament el marc nor-
matiu “essencial” regulador d’aquesta matèria i, per 
tant, seran les normes respecte de les quals es farà més 
referència a les pàgines següents. No cal dir que en el 
desenvolupament d’aquest Informe es portaran a col-
lació altres normes i disposicions normatives que són, 
sens dubte, necessàries per a la completa resolució del 
problema plantejat. 

II. Una qüestió controvertida

1.- L’objecte de la present Consulta és, sens dub-
te, una qüestió controvertida, no només des de 
la perspectiva doctrinal, sinó especialment des de 

les posicions que diferents actors institucionals 
han manifestat sobre aquest tema. En efecte, des 
de la perspectiva doctrinal, existeixen autors que s’in-
clinen per entendre vigent i aplicable en tot cas l’article 
94 LBRL, mentre que hi ha moltes posicions doctrinals 
que defensen que l’esmentat article ha quedat “dero-
gat implícitament” o s’ha d’entendre “desplaçat”, si 
s’escau, per les previsions de l’article 47 EBEP, sempre 
que s’hagi activat de forma efectiva l’habilitació a fa-
vor de les administracions públiques que tal precepte 
recull. 

2.- No s’ha d’ocultar que, com es veurà al llarg 
d’aquestes pàgines, aquesta controvèrsia es planteja 
únicament a partir de l’entrada en vigor de l’EBEP i pel 
complex joc de la clàusula derogatòria (no l’expressa 
sinó la implícita), així com pel que preveu la disposició 
final quarta d’aquesta mateixa Llei. De tal manera que 
la jurisprudència contenciosa administrativa ha mani-
festat reiteradament i gairebé sense cap fissura que, si 
més no, fins a l’entrada en vigor de l’EBEP, l’article 94 
LBRL tenia naturalesa bàsica i la norma de reenviament 
que conté era aplicable a les administracions locals. 

3.- Però, en aquests moments, no ens interessen 
tant les diferents postures doctrinals manifestades a 
aquest efecte, com tampoc centrar-nos en l’anàlisi de 
la jurisprudència (que serà objecte d’atenció més en-
davant), sinó més aviat plantejar quines han estat les 
posicions institucionals que davant d’aquest problema 
s’han manifestat després de l’entrada en vigor del Reial 
decret llei 20/2011, de 30 de desembre. 

4.- Per tal de no sobrecarregar el contingut d’aquest 
Informe, no reproduirem en la seva integritat les dife-
rents posicions que s’han mantingut en dates recents 
sobre l’extensió o no de la reordenació del temps de 
treball dels empleats públics que preveu el Reial decret 
llei als empleats públics locals (i, més concretament, 
als funcionaris públics locals). Tampoc recollirem en 
aquest Informe molts posicionaments realitzats per 
part de centrals sindicals, consultors locals o grups edi-
torials que, a través d’Internet, han fet públic el seu 
criteri en aquesta matèria. Els sindicats del sector pú-
blic, normalment, defensen la possibilitat d’establir per 
als funcionaris locals –a través d’acords o pactes– una 
jornada ordinària menor o diferent en còmput anu-
al a l’establerta per als funcionaris de l’Administració 
General de l’Estat, mentre que en altres llocs de la 
web (generalment blogs o pàgines editorials) s’advo-
ca per l’aplicació indirecta d’aquesta mesura a través 
de la consideració de la naturalesa bàsica de l’article 
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94 LBRL. Sorprenen, en qualsevol cas, els breus argu-
ments que, des d’una i altra perspectiva, s’invoquen 
per defensar una o altra posició. Però és una qüestió 
de la qual no ens podem ocupar en aquests moments. 

5.- D’una forma esquemàtica, la controvèrsia 
–almenys la suscitada fins ara– es planteja en els 
termes següents: 

6.- La Federació Espanyola de Municipis i Pro-
víncies (FEMP), amb motiu de la publicació de les 
mesures recollides en el Reial decret llei 20/2011, va 
emetre una Circular “para ayuntamientos, dipu-
taciones, cabildos y consejos insulares” en la qual, 
entre altres coses, s’afirmava que la reordenació del 
temps de treball de tots els empleats del sector 
públic estatal representava una modificació de la 
Resolució de 20 de desembre de 2005 i, per tant, 
s’establia a partir de l’entrada en vigor una jor-
nada mínima de 37 hores i mitja de mitjana set-
manal. 

Aquesta mesura –s’afegia– “tiene también su 
incidencia, aunque limitada, en el sector público 
local”, en virtut del fet que l’article 94 LBRL es-
tableix que la jornada de treball dels funcionaris 
de l’Administració local serà en còmput anual la 
mateixa que la fixada per als funcionaris de l’Ad-
ministració civil de l’Estat. 

I, per tant, es concloïa el següent: “(…) a partir del 
1 de enero de 2012 la jornada de trabajo de los 
funcionarios públicos locales no podrá ser inferi-
or a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales 
(según el apartado segundo 1 de la Resolución de 
20 de diciembre 2005 este es el número de horas 
anuales equivalentes a las 37 horas y 30 minutos 
semanales)”. 

7.- D’altra banda, l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) va emetre, al seu torn, una “Nota in-
formativa sobre la reordenació del temps de tre-
ball dels funcionaris de l’Administració local arran 
del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre”, 
que segueix, en principi, la mateixa línia interpretativa 
que la dibuixada en la Circular de la FEMP, encara que 
afegint el que disposa l’article 299 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

No obstant això, a diferència de la Circular de la 
FEMP, la Nota informativa de l’ACM té en compte 
el que disposa l’article 47 EBEP, però conclou que 
“entenem que, pel que fa als funcionaris de l’Adminis-
tració local, cal fer-ne una interpretació complemen-

tària amb l’esmentat article 94 de la Llei 7/1985, en 
la mesura que aquest tan sols condiciona el còmput 
anual d’hores i no els restants aspectes de la jornada 
de treball”.

El raonament es tancava amb l’argument que 
–segons la Nota– és significatiu el fet que l’EBEP 
no derogui explícitament l’article 94 LBRL. 

8.- En un nivell diferent, la Direcció General de 
Funció Pública (DGFP), adscrita actualment al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
a través de la Secretaria d’Estat d’Administraci-
ons Públiques (article 4 del Decret 1887/2011, de 
30 de desembre), va evacuar per via telemàtica 
(contestació mitjançant un correu electrònic) una 
sèrie de consultes formulades per diferents ajun-
taments sobre l’aplicació de l’esmentada jornada 
mínima de 37 hores i mitja setmanals a l’Admi-
nistració local, considerant que “la previsión del 
artículo 94 de la LBRL, ha quedado superada por 
una norma posterior de carácter básico, como es 
el EBEP, que viene a considerar la jornada y hora-
rio como un elemento propio de las potestades 
de autoorganización de las Administraciones Pú-
blicas y que además ha de ser objeto de negocia-
ción colectiva”. 

Per tant, l’esmentada consulta es resolia de la ma-
nera següent: “En consecuencia, la previsión del 
artículo 94 de la LBRL y, por ende, del artículo 4 
del Real Decreto-ley, tendrían efecto solo cuan-
do no se hubiera negociado jornada alguna para 
el personal funcionario”. I, en fi, en relació amb el 
personal laboral s’establia el següent: “Por lo que 
respecta al personal laboral de la Administración 
local, dicho artículo 94 no hace referencia alguna 
a su jornada, por lo que no debe entenderse apli-
cable al mismo”. 

9.- I, en fi, els Serveis Jurídics de la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) van elaborar, així 
mateix, una Nota sobre l’impacte al món local que 
tenien les esmentades mesures, titulada: “El Reial 
decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i finance-
ra per a la correcció del dèficit públic i la seva aplicació 
als empleats públics de les administracions locals de 
Catalunya”. 

En aquesta Nota s’afirmava que l’article 4 
del Real decret llei 20/2011, no era un precepte 
d’aplicació directa ni tampoc tenia el caràcter de 
bàsic. Així mateix, considerava que, a partir de 
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l’entrada en vigor de l’EBEP, l’article 47 permetia 
a les administracions locals establir la seva pròpia 
jornada pel que fa als funcionaris a través dels 
instruments normatius corresponents fruits de la 
negociació col·lectiva. 

Per tant, es concloïa que, des d’un punt de vis-
ta tècnic, es pot sostenir que s’ha produït un des-
plaçament i no una derogació tàcita o implícita 
de l’article 94 de la LBRL i l’article 299 TRLMRLC, 
fet que implicaria –com a conseqüència necessària– 
que totes les administracions que no disposessin 
d’aquests instruments negociats es continuarien 
regint per les previsions de l’article 94 LBRL. 

Com es pot advertir, la posició dels Serveis Ju-
rídics de la FMC és coincident, a grans trets, amb 
l’exposada per la Direcció General de Funció Pú-
blica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques, encara que perfila més el raonament i aporta 
algunes qüestions no exemptes d’interès que seran 
tractades en un moment posterior d’aquest Informe. 

Pel que fa a la hipotètica aplicació d’aquesta 
mesura de reordenació del temps de treball al 
personal laboral al servei de les administracions 
locals, la resposta de la FMC és contundent en el 
sentit negatiu. 

10.- En definitiva, salvant els matisos que en 
aquests moments no ens interessen, és obvi que les 
posicions dels actors institucionals (així com doc-
trinals) que fins ara han fet públics els seus crite-
ris sobre l’aplicació o no de l’esmentada mesura 
a l’Administració local, es divideixen radicalment 
en dos blocs diferents i distants quan analitzen 
el problema enunciat: la FEMP i l’ACM, d’una ban-
da, i la DGFP i la FMC, de l’altra. És obvi, per tant, 
que es tracta d’una qüestió no pacífica, controvertida 
i, davant de l’absència d’una jurisprudència posterior a 
l’EBEP que s’hagi plantejat el problema en els termes 
que aquí es susciten, cal que es consideri com una con-
trovèrsia “oberta” en termes jurídics. 

11.- El que a continuació es durà a terme, d’acord 
amb el que s’ha expressat, és un traçat argumental 
que pretén abordar la solució d’un problema com-
plex que es resisteix a ser tractat mitjançant un rao-
nament esquemàtic o a través d’una via argumental 
directa. Tal com es veurà, no és un tema de solució 
lineal ni molt menys senzill. La qüestió té unes dimensi-
ons competencials, però sobretot suscita innombrables 
problemes pel que fa al sistema de fonts i de selecció 
de la norma vigent i, si s’escau, aplicable. En efecte, la 

dualitat “vigència/aplicabilitat” és molt oportuna 
en aquesta anàlisi, però també ho és, tal com es veurà, 
l’abast que es pugui donar a determinades “dero-
gacions” (implícites i explícites) de les quals es podran 
derivar normes derogades implícitament amb eficàcia 
temporal condicionada (és a dir, que tot i estar dero-
gades la mateixa Llei n’estén temporalment la vigència 
condicionada). No hi ha dubte que l’EBEP és, en aquest 
punt, una norma d’una complexitat poc comuna en el 
nostre sistema de fonts del Dret. 

12.- A més, és molt important –si més no als nostres 
efectes– delimitar amb claredat meridiana dos estadis 
cronològics del tractament del problema: abans 
de l’entrada en vigor de l’EBEP i després d’aquest 
moment. Podríem també prendre en consideració al-
tres elements de naturalesa més indirecta, com és la 
referència a la jornada general “màxima” de 37 hores 
i mitja que porten a terme les resolucions de la Secre-
taria d’Estat i de la Secretaria General d’Administració i 
Funció Pública de 2003 i 2005, respectivament, ja que 
aquesta redacció de la “jornada màxima” donava a 
entendre un marge de maniobra per a la negociació de 
jornades “generals” que no arribessin a aquests llin-
dars de còmput horari setmanal (i la seva consegüent 
projecció anual) per part de les administracions locals. 
Però la jurisdicció contenciosa administrativa va tancar 
també de forma abrupta aquesta via: la jornada laboral 
“ordinària” dels funcionaris locals es considerava que 
era equivalent en còmput anual a la “jornada general 
màxima” dels funcionaris de l’Administració General 
de l’Estat. Veurem més detingudament aquesta qües-
tió. 

PART SEGONA: ANÀLISI MATERIAL DE L’OB-
JECTE DE LA CONSULTA

III. L’article 4 del Reial decret llei 20/2011 no 
és aplicable directament a l’Administració  
local

1.- No cal estendre molt el raonament que condueix 
a la conclusió que l’article 4 del Reial decret llei 
20/2011 no és aplicable directament a l’Adminis-
tració local, ja que cap de les posicions divergents 
abans examinades defensa aquesta aplicació. 

2.- Efectivament, a diferència de l’article 2 del 
Reial decret llei 20/2011, relatiu a les retribucions 
del personal i alts càrrecs, que utilitza la locució 
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“sector públic” i que inclou en el seu si, tal com es-
tableix l’apartat U d’aquest article (“Als efectes del que 
estableix aquest article, constitueixen el sector públic: 
(...)”), tant les corporacions locals i organismes 
que en depenen com (de forma parcialment reiterati-
va) les entitats públiques empresarials i la resta d’orga-
nismes públics i ens del sector públic estatal, autonò-
mic i local, l’article 4 del Reial decret llei redefineix 
i delimita aquesta locució a allò que denomina 
“sector públic estatal”. 

3.- No cal, per tant, endinsar-nos en més consi-
deracions conceptuals ni en una exegesi que prengui 
com a punt de referència l’àmbit efectiu de les dues 
locucions (“sector públic” i “sector públic estatal”), ja 
que una mera interpretació sistemàtica i grama-
tical d’ambdós enunciats ens condueix amb cla-
redat meridiana a la conclusió que en la voluntat 
del “legislador excepcional” no es trobava –per 
motius que se’ns escapen i que no vénen al cas– 
l’aplicació directa d’aquestes mesures de reorde-
nació del temps de treball als empleats públics 
locals. 

4.- No es tracta, en cap cas, de posar en dubte en 
aquests moments la idoneïtat de les mesures impulsa-
des mitjançant el Reial decret llei 20/2011 que, com bé 
recull la seva exposició de motius, s’adopten davant 
de la greu situació de crisi i amb l’objectiu de fer front 
a la reducció del dèficit públic i establir les bases per 
restaurar la confiança i impulsar el creixement de l’eco-
nomia. En efecte, atès el caràcter d’aquest Informe, 
no ens interessa incidir en les raons “d’oportu-
nitat política” o en les evidents connexions que per 
principi tenen, des d’una perspectiva econòmica, les 
mesures de congelació de l’increment de les retribuci-
ons, amb l’ampliació de la jornada per al conjunt del 
sector públic estatal, que, òbviament, en no traslladar-
se conjuntament de manera efectiva al personal de 
la resta d’administracions públiques, i ser coincidents 
en el seu sentit finalista (existeix un cert paral·lelisme 
entre la congelació de les retribucions i l’ampliació de 
jornada), aquesta extensió limitada de la seva aplica-
ció pot provocar en l’intèrpret una certa perplexitat i, 
fins i tot, una notable confusió. En altres paraules: les 
seves raons haurà tingut el “legislador excepcio-
nal” (el Govern que aprova aquest Reial decret llei, 
més tard convalidat pel Congrés dels Diputats) –que 
òbviament en aquests moments es desconeixen– 
per aplicar amb criteris de geometria variable les 
mesures de congelació de les retribucions amb les 

de reordenació del temps de treball en funció dels 
diferents nivells d’administracions territorials. 

5.- De la mateixa manera, no cal aprofundir en 
aquests moments en les connexions –pel que sembla, 
també òbvies– que, des d’una perspectiva d’anàlisi 
d’impacte econòmic, té la mesura de reordenació de 
la jornada de treball (37 hores i mitja setmanals com a 
mínim de mitjana) en el sector públic estatal, amb les 
restriccions a la incorporació de nou personal que al 
llarg de l’exercici de 2012 recull l’article 3 del citat Reial 
decret llei, i que tenen caràcter de normes bàsiques en 
els apartats 1, 2 i 4 del precepte indicat. És probable 
–i no es pot ocultar, encara que tampoc hi ha dades 
“externes” que així ho demostrin de manera indiscuti-
ble– que el “legislador excepcional” hagi pretès suavit-
zar l’impacte directe que sobre el sector públic estatal 
té aquesta política de restricció en la incorporació de 
nou personal amb l’establiment de la jornada setmanal 
mínima en 37 hores i mitja. 

6.- Però, al marge que es tracti de respostes puntu-
als a un problema estructural (reducció del dèficit pú-
blic), tampoc convé magnificar aquests “arguments” 
externs als enunciats normatius, ja que resulta obvi 
que l’aplicabilitat de les mesures recollides en el 
capítol II del Reial decret llei 20/2011 en matèria 
de “despeses de personal” són, per expressa de-
cisió del “legislador excepcional”, d’aplicabilitat 
diferent pel que fa a la seva intensitat depenent 
del tipus de mesura de què es tracti i de l’Admi-
nistració pública a la que es dirigeixi. 

7.- Insistim: sense perjudici d’aquestes previ-
sibles i inevitables connexions economicofinan-
ceres que aquestes mesures tenen en una estructura 
lògica de “política econòmica”, la dada rellevant –a 
efectes jurídics– és la dada normativa, és a dir, 
l’anàlisi dels diferents enunciats normatius i el 
seu enquadrament correcte en un sistema de dis-
tribució de competències (naturalesa bàsica o no 
de les normes) i en un sistema de fonts del Dret 
en què s’haurà de determinar quines normes són 
les vigents, quines les derogades, si s’escau, i en 
definitiva, quines són les que han de ser aplica-
bles, sense perjudici de la seva vigència condici-
onada o real. Aquests són, des de l’òptica jurídi-
ca, els problemes que aquí hem de resoldre. Les 
valoracions “polítiques” i “d’oportunitat” són, sens 
dubte, molt importants i s’han de tenir en compte 
en els fòrums i seus que siguin procedents, però en 
aquest Informe ens limitarem a resoldre el problema 
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(o, almenys, a intentar-ho) a través de vies o camins 
estrictament jurídics. 

8.- També cal dir que no hi ha dubte que l’article 
4 s’aplica només al sector públic “estatal”, ja que, 
almenys pel que fa a l’Administració pública en 
sentit estricte, el segon apartat d’aquest enunciat 
normatiu es refereix expressament a l’Adminis-
tració General de l’Estat i al procediment formal 
per aplicar de forma efectiva i homogènia aques-
ta mesura en aquesta organització. No significa 
cap redundància, ja que l’àmbit aplicatiu de l’article 4 
va més enllà de l’Administració General de l’Estat (és a 
dir, s’aplica a tot “el sector púbic estatal”), però aquest 
enquadrament limita també el seu radi d’acció: no ar-
riba, en cap cas, ni a les administracions autonòmiques 
ni a les administracions locals, ni tampoc als seus res-
pectius ens o organismes dependents ni per descomp-
tat a les entitats instrumentals del sector públic de tots 
dos nivells territorials. 

IV. L’article 4 del Reial decret llei 20/2011 no 
té tampoc naturalesa bàsica

1.- No és preceptiu dedicar molt espai a una altra con-
clusió que també sembla òbvia: l’article 4 del Reial 
decret llei 20/2011 no té naturalesa bàsica, ja que 
tampoc és una qüestió que s’hagi esgrimit per cap de 
les posicions que els actors institucionals descrits tenen 
en relació amb l’objecte de controvèrsia. 

2.- Es podria portar aquí a col·lació una extensa i 
reiterada jurisprudència constitucional en matèria de 
bases, i la necessitat que el legislador bàsic expressi for-
malment quan una determinada norma té aquest ca-
ràcter, per motius obvis de salvaguardar el principi de 
seguretat jurídica i oferir un marc estable a les comuni-
tats autònomes perquè identifiquin, en cada cas, quan 
una norma té naturalesa bàsica. Però tampoc és neces-
sari aquest exercici d’aprofundiment en aquest tema, 
ja que el problema és molt clar en termes jurídics. 

3.- El “legislador excepcional” que ha procedit 
a l’aprovació del Reial decret llei 20/2011 ha fet 
ús de dues maneres d’atribuir el caràcter bàsic de 
les normes contingudes en el mateix: a) per mitjà 
d’una clàusula general (encara que materialment 
limitada) que està recollida en la disposició final 
dinovena del Reial decret llei, i b) a través de l’ex-
plicitació concreta en cada article de quines nor-
mes que s’hi recullen tenen el caràcter de norma 

bàsica. Les dues modalitats cobririen perfectament les 
exigències constitucionals d’identificar les normes que 
tenen naturalesa bàsica amb la finalitat que la resta de 
nivells de Govern puguin aplicar-les i, si s’escau, des-
plegar-les. És veritat que la modalitat b) és una tècnica 
que proporciona més seguretat jurídica que la modali-
tat a), però ara aquesta qüestió tampoc interessa. 

4.- Efectivament, la disposició final dinovena del 
Reial decret llei 20/2011 recull una clàusula que ano-
mena “títol competencial”, però tot i fer al·lusió a dife-
rents títols competencials de l’Estat que regula l’article 
149.1 de la Constitució espanyola (CE), uns de compe-
tència bàsica i altres de competència exclusiva, només 
es projecta materialment sobre “les disposicions 
de contingut tributari” i no sobre les relatives a 
“despeses de personal” (que és una matèria vincu-
lada amb la concepció “pressupostària” o de pròrro-
ga pressupostària que incorpora també el Reial decret 
llei 20/2011). I aquesta és una dada determinant: el 
contingut dels tres articles que conformen aquest 
capítol II, que té per objecte despeses de personal, no 
té cap relació amb la matèria tributària. 

5.- El “legislador excepcional” que aprova el 
Reial decret llei 20/2011 quan ha volgut atribu-
ir caràcter bàsic a una norma així ho ha fet ex-
pressament, en particular en la regulació recollida 
en el capítol de despeses de personal (articles 2 i 
3). En l’article 2, per exemple, a l’apartat setè del 
mateix, estableix que els apartats primer, segon, 
tercer i quart tenen caràcter bàsic i es dicten a 
l’empara dels articles 140.1.13 i 156.1 de la Cons-
titució. 

6.- D’altra banda, l’article 3 (que regula l’Oferta 
d’ocupació pública o un altre instrument de gestió de 
la provisió de necessitats de personal, estableix deter-
minades regles de restricció sobre incorporació de nou 
personal i consagra la prohibició, llevat d’excepcions 
taxades, de la contractació de personal temporal i de 
nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins) indica expressament en el seu 
apartat sisè que els apartats primer, segon i cin-
què d’aquest mateix article tenen caràcter bàsic i 
es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 
de la Constitució. 

7.- La conclusió no pot ser, per tant, més evi-
dent: a diferència del que estableixen els articles 
2.7 i 3.6, l’article 4 del Reial decret llei 20/2011 no 
diu res sobre la seva naturalesa bàsica, per tant 
no es pot considerar que tingui aquest caràcter, 
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i ni tan sols es pot inferir aquest últim de les se-
ves previsions: l’esmentat article 4 s’aplica només 
al sector públic estatal, en sentit estricte, i no al 
sector públic autonòmic ni al local. En la voluntat 
del “legislador excepcional” que va aprovar el Re-
ial decret llei 20/2011 no estava, de cap manera, 
atribuir aquest caràcter bàsic a aquest article 4, ja 
que és, així mateix, obvi que el “legislador excep-
cional” quan ha volgut diferenciar el sector públic 
estatal, autonòmic i local així ho ha fet expressa-
ment (article 2). 

V. S’aplica la reordenació del temps de tre-
ball que preveu l’article 4 del Reial decret llei 
20/2011 als funcionaris locals per aplicació 
del reenviament que duen a terme els ar-
ticles 94 de la Llei de bases del règim local 
(LBRL) i 299 del text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)? 

1.- Per analitzar aquesta matèria de manera siste-
màtica convé partir d’un pressupòsit metodològic 
previ que desplega els seus efectes sobre el nivell 
cronològic (o el “ritme” temporal d’aplicació de 
les normes): 

a) D’una banda, es tracta d’examinar molt suc-
cintament la situació existent amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de l’EBEP, que es produeix el 13 
de maig de 2007 (al marge de “l’aplicabilitat diferi-
da” que ofereixen determinats preceptes de l’EBEP tal 
com preveu la disposició final quarta, apartat segon, 
així com de la “vigència temporal condicionada” que 
preveu l’apartat tercer d’aquesta mateixa disposició), i 

b) De l’altra, s’ha d’analitzar detingudament 
en què canvia aquest estat de coses (si és que 
canvia) un cop es produeix l’entrada en vigor de 
la nova legislació bàsica en matèria d’ocupació 
pública. Tal com es veurà, aquesta delimitació 
és molt rellevant per a l’anàlisi de l’objecte de la 
Consulta. 

La situació anterior a l’entrada en vigor de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)

2.- No hi ha dubte que en la situació anterior a 
l’entrada en vigor de l’EBEP es podia predicar 
–com així ho va posar en relleu una i una altra 

vegada la jurisprudència contenciosa administra-
tiva– la plena vigència i aplicabilitat de l’article 94 
LBRL. Però, tot i ser tan clar el posicionament jurispru-
dencial, per entendre totalment el problema ob-
jecte d’aquesta consulta cal dur a terme una anà-
lisi cronològica des de la perspectiva normativa, 
veure succintament les línies jurisprudencials que 
sobre aquest tema s’han dibuixat i, així mateix, 
observar quin era el plantejament de la doctrina 
en relació amb aquest objecte. 

3.- Sense ànim de ser reiteratius, sí que convé recor-
dar que l’article 94 LBRL estableix de forma categòri-
ca el mandat de reenviament següent: 

“La jornada de treball dels funcionaris de 
l’Administra ció local és en còmput anual la mateixa 
que es fixa per als funcionaris de l’Administració civil 
de l’Estat.

“Se’ls apliquen les mateixes normes sobre 
equivalèn cia i reducció de jornada.” 

4.- Es tracta, per tant, d’una norma bàsica in-
completa, oberta i fins a cert punt impura, ja que 
no preveu un principi, sinó una “regla (o ‘regles’) 
de reenviament” de caràcter limitador i que, a més, 
no es concreta en l’enunciat normatiu, sinó que es pro-
jecta sobre una “indeterminada categoria de norma o 
acte” que és la que establirà quin és el còmput anual 
de la jornada dels funcionaris de l’Administració civil 
de l’Estat. La qüestió no és menor, ja que, indirec-
tament, s’està atribuint caràcter bàsic a una Re-
solució d’un òrgan superior (Secretaria d’Estat) 
o directiu (Secretaria General) de l’Administració 
General de l’Estat. 

5.- L’article 94 LBRL seria així una norma bàsica 
incompleta que es perfecciona per un instrument 
de naturalesa no normativa en sentit formal. Si 
així són les coses, resulta diàfan constatar que la “nor-
ma bàsica de reenviament” es perfeccionaria pel que 
disposi una Resolució administrativa, que al cap i a la 
fi és la que allotja o acull la determinació definitiva 
d’aquesta norma bàsica només dibuixada en els seus 
contorns difusos pel legislador. És més, una norma 
de contingut organitzador, com és la que determi-
na la jornada general i les especials d’una determina-
da Administració pública (l’Administració General de 
l’Estat), s’aplicaria a un altre tipus d’administraci-
ons públiques (com són les locals), sostraient-les 
d’aquesta manera les seves potestats en aquesta 
matèria, per decisió d’un legislador bàsic de rè-
gim local. 
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6.- Convé enquadrar correctament aquest 
mandat de reenviament, ja que no hi ha dubte que 
–al marge del seu categòric enunciat– representa una 
limitació òbvia i evident del principi constitucio-
nal d’autonomia local en la seva dimensió d’exer-
cici de les seves potestats d’organització, que es 
despleguen sobre un aspecte instrumental de pri-
mera importància com és la fixació de la jornada 
general o ordinària, així com les equivalències i 
les reduccions de jornada del personal funcionari 
al servei d’aquestes entitats locals. 

7.- I aquesta reflexió no és intranscendent, perquè 
l’enunciat recollit en l’esmentat article 94 de la 
LBRL –dada que no ha estat advertida per l’abun-
dant jurisprudència existent sobre aquest tema– 
té les seves arrels en la legislació de règim local 
de naturalesa preconstitucional. I aquesta no és 
una dada menor. 

8.- En efecte, sense anar més lluny en la indagació 
històrica, és procedent portar a col·lació algunes refe-
rències del text articulat parcial de la Llei 41/1975, 
de bases de l’estatut del règim local, aprovat per 
Reial decret 3046/1977, de 6 d’octubre. En aques-
ta disposició normativa es preveuen diferents re-
ferències a la jornada dels funcionaris públics, en 
els articles 38.3, 47 i 60.1. En el primer d’aquests es 
preveu un reenviament, en allò que fa referència a la 
jornada, a la jornada establerta per als funcionaris civils 
de l’Estat. I en el segon s’estableix, per exemple, com 
un dels deures dels funcionaris el de “cumplir íntegra-
mente la jornada de trabajo que reglamentariamente 
se determine”. No hi ha dubte que aquesta referència 
al Reglament ho era, en principi, a una disposició de 
caràcter general del Govern. 

9.- Però, als nostres efectes, la dada normativa 
més rellevant d’aquesta regulació preconstitu-
cional apareix en l’article 60.1 de l’esmentat text 
articulat de la Llei de bases de l’estatut del règim 
local. Aquest article té l’enunciat següent: 

“La jornada de trabajo de los funcionarios de Admi-
nistración local será la misma que se fije para los funci-
onarios de la Administración Civil del Estado. También 
se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencias 
de jornada para determinadas funciones.” 

10.- Resulta meridianament clar el paral·lelisme 
(fins i tot amb les evidents diferències de matís) que 
existeix entre l’enunciat normatiu que recull l’arti-
cle 60.1 del text articulat de 1977 (text, recordem, 
que s’aprova abans de la Constitució de 1978) i 

el que reflecteix l’article 94 de la LBRL. L’única di-
ferència és que en el text de 1977 la jornada “será la 
misma” i en el de 1985 “és en còmput anual la matei-
xa”, i que aquell no parla de la “jornada reduïda”. Una 
variació de matís que en res capgira la lectura que hem 
de fer d’aquests enunciats. 

11.- Aquesta regla de reenviament de l’article 
94 LBRL tenia, per tant, caràcter bàsic, i era aplica-
ble als funcionaris de totes les entitats locals, que 
havien de preveure la jornada en còmput anual 
que l’Administració de l’Estat determinés per als 
seus propis funcionaris, així com les equivalències i 
la jornada reduïda. El reenviament, tal com s’ha dit, 
no era a una disposició normativa específica, i –com 
és perfectament conegut– la determinació d’aquesta 
jornada dels funcionaris de l’Administració civil s’ha 
aprovat tradicionalment a través d’instrucció o, més re-
centment, d’una Resolució de la Secretaria d’Estat o de 
l’òrgan directiu competent en matèria d’Administració 
i Funció Pública (l’última vigent fins a la publicació del 
Reial decret llei 20/2011, com veurem, és la Resolució 
de 20 de desembre de 2005, de la Secretaria Ge-
neral per a l’Administració pública, per la qual es 
dicten instruccions sobre jornada i horaris de tre-
ball del personal civil al servei de l’Administració 
General de l’Estat). 

12.- Una Resolució que adquireix, així, de for-
ma indirecta i pel mandat de reenviament, “natu-
ralesa bàsica”, i que, per tant, ha de ser respectada 
tant pel legislador autonòmic (a l’hora de desplegar 
les bases del règim funcionarial local) com per les ad-
ministracions locals en el moment d’exercir les 
seves potestats normatives, les seves facultats 
d’organització o els actes d’execució: es tracta, en 
definitiva, d’una clara i evident mutilació d’una 
potestat que sense cap mena de dubte és ins-
trumental per a les entitats locals en la mesura 
que incideix en la determinació de la jornada dels 
seus funcionaris públics. La paradoxa d’aquesta 
lectura que porta a terme un tant acríticament el 
legislador bàsic estatal de 1985 (importada de la 
legislació preconstitucional) és, així mateix, dià-
fana: les entitats locals disposarien de plena po-
testat d’organització en relació amb el personal 
laboral al seu servei en tot allò que es refereixi 
a determinació de jornada, i estarien limitades o 
retallades en l’exercici d’aquestes atribucions per 
part del legislador bàsic estatal pel que fa al seu 
personal funcionari. Quin sentit té aquesta pre-
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visió que només afecta al personal funcionari en 
administracions locals que tenen una dualitat de 
règims jurídics en la vinculació del personal al seu 
servei? 

13.- Sense entrar en majors precisions, perquè, 
com es veurà tot seguit, aquest article 94 no ha 
estat en cap moment objecte de cap rebuig per 
part dels tribunals de justícia pel que fa a la seva 
possible inconstitucionalitat (i, per tant, es podria 
presumir la plena constitucionalitat d’aquest), no és 
menys cert que el seu contingut no s’adequa bé 
al principi constitucional d’autonomia local en la 
seva dimensió organitzativa. I si per autonomia 
local entenem –tal com estableix l’article 3 CEAL– 
el dret i la capacitat efectiva d’ordenar i gestionar 
una part important dels assumptes públics, en el 
marc de la llei, sota la seva responsabilitat i en be-
nefici dels seus habitants (article 3), resulta obvi 
concloure que, si no es vol contravenir l’esperit de 
l’esmentada CEAL (articles 3 i 6), no existeix una 
justificació objectiva per desapoderar el Govern 
local d’un aspecte tan instrumental per a la seva 
organització i gestió com és la jornada dels seus 
funcionaris.

14.- Potser aquesta regla va poder tenir algun sentit 
en un marc normatiu propi de temps pretèrits en què 
no estava garantit el principi d’autonomia local i les 
ingerències del poder central sobre les entitats locals 
eren habituals, però en un context de vigència de la 
Constitució de 1978 el caràcter “limitador” d’una part 
substantiva de les potestats d’organització de les enti-
tats locals (penseu, per exemple, en un Ajuntament de 
certa grandària de població o en una Diputació pro-
vincial) no es pot pretendre justificar sobre la base que 
es tracta de poders públics “menors d’edat” que han 
de ser condicionats en l’exercici de les seves pròpies 
potestats d’organització per tal d’establir en la funció 
pública estatal i local (que no en l’autonòmica) una ho-
mogeneïtat en la determinació del còmput anual mí-
nim de la jornada ordinària, així com les normes sobre 
equivalències i reducció de jornada: Quin fonament 
constitucional té aquesta regla limitadora o res-
trictiva d’una potestat d’organització essencial 
inherent al principi d’autonomia local? Cal empa-
rar en l’article 149.1.18 CE una lectura tan restric-
tiva del principi constitucional d’autonomia local 
que recull l’article 137 CE i que ha de ser inter-
pretat en el seu abast a través de la CEAL? Una 
interpretació conjunta, sistemàtica i coherent del 

text constitucional, des de l’especial posició del 
principi d’autonomia local, no hauria de conduir 
mai a aquesta conclusió (Sobre el principi d’autono-
mia constitucional en el marc de la CE: veLasco caBaLLe-
ro, F., Derecho Local. Sistema de Fuentes, Marcial Pons, 
Madrid, 2009).

15.- Però succeeix que, com moltes vegades pas-
sa en la nostra legislació, el   legislador bàsic de règim 
local de 1985 no es va fer aquestes preguntes, i, 
pel pes de la tradició, va traslladar esquemes or-
ganitzatius propis de situacions pretèrites i d’un 
context molt diferent, com és el cas de la limitació 
de les potestats normatives i d’organització dels 
ens locals per fixar de forma autònoma la jornada 
dels funcionaris públics locals. 

16.- Des d’un punt de vista normatiu, la qüestió es 
podria complicar més si s’analitzen els enunciats nor-
matius que recullen els articles 139.3, 142 i 144 del 
títol VII del text refós de règim local (TRRL), aprovat 
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vi-
gents en matèria de règim local. Però no interessa aquí 
analitzar aquest problema, ja que després de la STC 
385/1993, la redacció que es va donar a la disposició 
final setena 1 b) per part de la Llei 53/2002, de 30 de 
desembre, va ser la següent: “En las materias regula-
das por los Títulos VI y VII se inferirá el carácter básico 
de sus preceptos según disponga la legislación estatal 
vigente en aquellas. En todo caso, tendrán carácter bá-
sico los artículos 167 y 169.” 

Per tant, els citats articles 139.3, 142 i 144 TRRL no 
tindrien, en principi, naturalesa bàsica i, en qualsevol 
cas, tot i que es prediqués la mateixa (inferint-se que 
sí la tenen), caldria interpretar-los de conformitat amb 
el que preveu l’article 94 LBRL, que és la norma bàsi-
ca primària en aquesta matèria. Expressat d’una altra 
manera: encara que s’infereixi el seu caràcter bàsic el 
que no podrien fer aquests preceptes és contravenir 
la norma bàsica primària que recull l’article 94 LBRL, 
únicament la podrien completar. 

17.- És cert, en tot cas, que la jurisprudència con-
tenciosa administrativa ha fet ús en reiterades ocasions 
d’aquests preceptes que recullen els articles esmentats 
del TRRL per extreure algunes conclusions que, tan sols 
indirectament, afecten el nostre objecte. Així, existei-
xen nombrosos pronunciaments jurisdiccionals que 
fan referència al fet que les entitats locals no poden 
acordar per als seus funcionaris un règim de permisos, 
vacances i llicències que no sigui el previst a les lleis 
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de les comunitats autònomes i, supletòriament, a les 
lleis de l’Estat. La STS de 9 de setembre de 2010 (RJ 
2010/6586) recull la jurisprudència anterior i és molt 
concloent sobre aquest aspecte. Però té per objecte 
una actuació normativa local anterior a l’EBEP (Regla-
ment de règim intern del personal funcionari de l’Ajun-
tament d’Arahal, publicat l’any 2001). No obstant això, 
amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’EBEP alguna 
“jurisprudència menor”, com és el cas de la STSJ de 
Castella i Lleó, Burgos, 56/2011, de 26 de febrer, tras-
llada la mateixa doctrina per a un Acord posterior a 
l’EBEP, invocant l’article 142 TRRL i afirmant el següent: 
“(…) precepto del que se desprende con claridad que 
el régimen de permisos de los funcionarios no está atri-
buido a la autonomía contractual del Ayuntamiento, 
sino establecido, en su caso, por la legislación auto-
nómica y, en ausencia de esta, supletoriamente por la 
estatal (artículos 48 a 50 del Estatuto Básico).” 

18.- Certament, aquest article 142 TRRL no regula 
la jornada, però aquest raonament del Tribunal traslla-
da mecànicament una dada normativa de 1986 (TRRL), 
respecte de la qual cal dubtar del seu caràcter bàsic 
per allò que disposa la STC 385/1993, però sobretot 
per l’entrada en vigor de l’EBEP i per la regla que esta-
bleix el mateix en l’article 48.1, que ha atribuït a “les 
administracions públiques”, també a les locals, la de-
terminació dels “supòsits de concessió de permisos als 
funcionaris públics i els seus requisits, efectes i dura-
da”. És ben cert que, en aquest cas (article 48.1), sí 
que l’EBEP fa un reenviament a “la legislació aplicable” 
i aquí es podria forçar una interpretació “integradora” 
de normes bàsiques (142 TRRL, sempre que tingués 
aquest caràcter, i 48.1 EBEP), situació molt diferent del 
cas que ens ocupa. Però, tot i no ser objecte d’aten-
ció directa aquest tema, cal concloure que la lectura 
més correcta és que l’EBEP atribueix la competència a 
les administracions públiques per definir els supòsits 
de concessió de permisos, i que tan sols en defecte 
d’aquesta determinació s’aplicarien els de la legislació 
aplicable i, si s’escau, els de l’EBEP. Però no és aquesta 
la lectura que han fet els tribunals de justícia, on el pes 
d’una jurisprudència dictada en un context normatiu 
molt diferent ha acabat sent determinant per enjudi-
ciar un model molt diferent com és l’instaurat després 
de l’EBEP. 

19.- D’altra banda, la legislació catalana de règim 
local també és molt explícita al respecte, ja que el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya preveu en l’article 299 que als funcionaris 

de l’Administració local se’ls apliqui, en còmput 
anual, la jornada fixada per als funcionaris de 
l’Administració civil de l’Estat, estenent aquesta 
aplicació a les normes sobre equivalències i reduc-
ció de jornada. 

20.- En suma, el marc normatiu vigent en ma-
tèria de jornada de treball dels funcionaris de 
l’Administració local fins a l’entrada en vigor de 
l’EBEP s’assentava sobre aquesta “norma bàsica 
de reenviament” (article 94 LBRL) que procedia de 
la legislació preconstitucional de règim local, però 
que es considerava vigent i directament aplica-
ble tant per la jurisprudència com per la mateixa 
doctrina, sense que ningú –almenys que tinguem 
coneixement precís– qüestionés la constituciona-
litat de tal reenviament. 

21.- No cal portar a col·lació una abundant i den-
sa jurisprudència del Tribunal Suprem, així com 
innombrables pronunciaments dels tribunals su-
periors de justícia a les diferents comunitats au-
tònomes, on s’estableix amb claredat meridiana 
–encara que en alguns casos amb algunes notes de 
confusió en les relacions que han de mantenir la legis-
lació bàsica amb la legislació de les comunitats autòno-
mes en aquesta matèria– que l’article 94 LBRL és un 
precepte de naturalesa bàsica i que, en qualsevol 
cas, no imposa que la jornada dels funcionaris de 
l’Administració local sigui idèntica a la prevista 
per als funcionaris de l’Administració civil de l’Es-
tat, sinó que sigui la mateixa en còmput anual. 

22.- Tal com va reconèixer la STS (Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció 7a) de 13 de març de 2009, “la 
Administración local está sometida al ordenamiento 
del Estado y también al de la Comunidad Autónoma, 
en la medida en que este le sea de aplicación. Es evi-
dente que, salvo que exista un desarrollo reglamenta-
rio del artículo 94 de la Ley de 1985, bien de carácter 
estatal, y en la medida en que pudiera ser competen-
te, de carácter autonómico, los ayuntamientos están 
obligados a cumplir el cómputo general previsto en el 
artículo 94, sin que puedan establecerse excepciones a 
dicho límite mínimo de horas anuales”. 

23.- Aquesta línia jurisprudencial és una constant 
des dels anys noranta i l’única cosa que varia en la ma-
teixa és el “paràmetre de referència” de la norma de 
reenviament de l’article 94 LBRL, ja que algunes vega-
des és una Instrucció i en altres ocasions és una Reso-
lució d’òrgans superiors o directius de l’Administració 
General de l’Estat les que estableixen la jornada set-
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manal dels funcionaris de l’Administració General de 
l’Estat respecte de la qual s’havia de determinar mitjan-
çant una operació aritmètica no exempta de comple-
xitats en el càlcul (vacances, dies d’assumptes propis, 
festius, etc.) quina era la jornada “en còmput anual” 
que, com a mínim, s’havia d’aplicar per als funcionaris 
públics locals (un exemple de les confusions que impli-
cava en alguns casos el còmput de la jornada es pot 
veure en la STSJ del País Basc 37/2008, de 31 de gener, 
RJCA/2008/365). Aquesta situació es corregeix posteri-
orment, ja que, per exemple, la Resolució de 2005 (així 
com la de 2003) ja estableix que “la durada màxima” 
de la jornada general de treball a l’Administra-
ció General de l’Estat serà de 37 hores i mitja de 
treball efectiu de mitjana en còmput anual, equi-
valent a mil sis-centes quaranta-set hores anuals 
(Apartat segon de la Resolució de 20 de desembre de 
la Secretaria General per a l’Administració Pública per 
la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris 
de treball del personal civil al servei de l’Administració 
General de l’Estat, BOE de 27 de desembre de 2005, 
núm. 309). 

24.- No obstant això, la jurisprudència conten-
ciosa administrativa ha entès que aquesta “dura-
da màxima de la jornada general”, mil sis-centes 
quaranta-set hores anuals, era la jornada que, en 
còmput anual, s’havia d’establir per als funciona-
ris locals, vedant així les potestats d’organització de 
les entitats locals manifestades a través de la negocia-
ció col·lectiva (STS de 15 març de 2007, RJ/2007/3739, 
o STSJ de Cantàbria 634/2008, d’1 de setembre, 
RJCA/2008/626, entre altres moltes). Però és molt dis-
cutible aquesta interpretació mecànica entre la dicció 
de l’article 94 LBRL i la determinació de la “durada mà-
xima” de la jornada general, ja que la Resolució aquí, 
almenys potencialment, obria un marge de negociació 
i de discrecionalitat, si s’escau, que la jurisprudència 
tanca abruptament. 

25.- Sí que és cert que hi ha nombroses sentències 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu que 
aborden aquest problema amb posterioritat a l’entrada 
en vigor de l’EBEP, però la immensa majoria d’aquestes 
es projecten sobre acords que havien estat formalitzats 
o aprovats amb anterioritat al 13 de maig de 2007. I 
en tots aquests pronunciaments, que no és procedent 
reproduir aquí, tant el Tribunal Suprem com els tribu-
nals superiors de justícia consideren unànimement, 
d’una banda, que l’article 94 LBRL té naturalesa bà-
sica, i de l’altra, tot i la dicció de la Resolució de 2005 

(jornada màxima), que la jornada dels funcionaris de 
l’Administració local serà “com a mínim” l’establerta 
com a “màxim” (i no és un joc de paraules) per als 
funcionaris de l’Administració General de l’Estat. Tan 
sols en alguns pronunciaments judicials s’esbossa que 
el problema podria tenir una solució diferent en el cas 
d’aplicar l’article 47 EBEP. Així s’expressa, per exemple, 
la STSJ de la Comunitat Valenciana 1093/2008, de 7 
de novembre (JUR/2009/63534): 

“El tenor literal del acuerdo municipal no permite 
sostener (…) una interpretación acorde con los límites 
legales aplicables [es refereix a l’article 94 LBRL] porque 
(…) implica una vulneración del citado artículo 94, sin 
que por la fecha del propio Acuerdo, resulten aplica-
bles las previsiones de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público que, eviden-
temente, no estaban en vigor al tiempo de adoptarse 
el cuestionado Acuerdo y, por tanto, no puede ampa-
rarse en el mismo”. 

26.- El plantejament de la doctrina en relació amb 
l’abast de l’article 94 LBRL i la seva aplicació abans de 
l’entrada en vigor de l’EBEP era, com a regla general, 
molt similar a l’evolució jurisprudencial i possiblement 
molt hipotecada per la mateixa. Per només portar a 
col·lació un autor representatiu, Federico Castillo Blan-
co, recollint una profusa jurisprudència sobre la ma-
tèria de la jurisdicció contenciosa administrativa, era 
molt contundent en els seus termes: 

“(…) la jurisprudencia ha considerado, de forma 
reiterada, que la duración de la jornada tiene carác-
ter básico (…) y no admitiendo, por ello, negociación 
colectiva alguna sobre la duración, en cómputo anual 
de la jornada de trabajo (STS de 5 de diciembre de 
1997, Ar. 307). Ahora bien, lo que se exige por la nor-
ma es que la jornada en cómputo anual sea idéntica, 
no que coincida semanalmente a lo establecido para 
los funcionarios del Estado correspondiendo a quien 
alega dicho motivo establecer el parámetro de referen-
cia (…)” (castiLLo BLanco, F., “Artículo 94”, en reBoLLo 
PuiG, M. (dir.), Comentarios a la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, tom III, Tirant lo Blanch, Va-
lència, 2007). 

27.- Això no és obstacle perquè algun pronuncia-
ment jurisprudencial aprofundís en les relacions direc-
tes que la jornada de treball dels funcionaris de l’Admi-
nistració local té sobre les potestats d’organització dels 
ens locals, però sense extreure les degudes conseqüèn-
cies, limitant aquestes potestats únicament a la fixació 
d’horari (STS de 14 de juliol de 1986, Ar. 3910). Ara 
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bé, en aquests casos la determinació d’aquests horaris 
no podia ser fixada unilateralment, sinó que havia de 
ser objecte de negociació. 

28.- La conclusió és clara al respecte: del marc 
normatiu que preveuen els articles 94 LBRL i 299 
TRLMRLC, així com de la interpretació que en va 
fer una reiterada i constant jurisprudència, no es 
pot extreure cap altra dada que l’esmentat enun-
ciat de la legislació bàsica de règim local era apli-
cable, com a norma de remissió, a la determinació 
de la jornada dels funcionaris de l’Administració 
local, que en còmput anual havia de ser la ma-
teixa que l’existent a l’Administració General de 
l’Estat. Almenys aquesta era la situació fins a l’en-
trada en vigor de l’EBEP. 

Situació a partir de l’entrada en vigor de 
l’EBEP 

29.- L’aprovació i entrada en vigor de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
va comportar un canvi en el panorama normatiu 
fins llavors existent en la matèria, ja que l’article 
47 EBEP (norma bàsica) indica expressament que 
les administracions públiques estableixen la jor-
nada general i les especials de treball dels seus 
funcionaris públics. Semblava, per tant, que s’havia 
produït –encara que els termes dels enunciats norma-
tius eren diferents en el seu abast (articles 94 LBRL i 47 
EBEP)– una alteració substancial del marc norma-
tiu. I per veure l’abast de la qüestió res millor que 
interpretar aquest enunciat normatiu de l’article 
47 a partir dels pressupòsits finalistes recollits en 
l’exposició de motius de l’EBEP, cosa que ens per-
metrà veure, sens dubte, quina era realment la 
pretensió del legislador bàsic i, en conseqüència, 
ens aportarà una interpretació teleològica em-
marcada dins de la harmonia, com a “ritme lògic” 
o interpretatiu, per tal d’extreure l’exacte abast 
de la norma recollida en aquest enunciat (ItaLia, V., 
La forza ed il ritmo delle leggi, Giuffrè, Milà, 2011. So-
bre la distinció entre enunciat i norma: Guastini, C., Le 
fonti del Diritto, Giuffrè, Milà. 

30.- Ja en l’Informe de la Comissió per a l’Estudi 
i Preparació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
(Ministeri d’Administracions Públiques, Madrid, 2005), 
es va incidir incidentalment en la densitat que havia 
adquirit la legislació bàsica en matèria de funció públi-

ca i, pel que fa als ens locals, es van posar en relleu les 
limitacions que aquesta extensa legislació provocava 
sobre el desenvolupament de l’autonomia local i, es-
pecíficament, sobre l’autonomia de gestió de recursos 
humans de cada entitat local, desconeixent en ocasi-
ons els problemes propis d’aquest nivell de Govern. Un 
dels objectius del nou marc normatiu bàsic –i així es 
recollia en el citat Informe– havia de superar aquest 
estat de coses. 

31.- A partir d’aquest diagnòstic, l’exposició de 
motius de l’EBEP posa de manifest una i una altra 
vegada la necessitat de dotar cada Administració 
Pública d’una política pròpia en matèria de po-
lítica de personal i, per tant, de dur a terme una 
obertura de grans espais a l’autonomia organit-
zativa d’aquestes entitats. En paraules de la mateixa 
exposició de motius: 

“Això vol dir que el règim de la funció pública no es 
pot configurar avui sobre la base d’un sistema homo-
geni que tingui com a model únic de referència l’Ad-
ministració de l’Estat. Per contra, cada Administració 
ha de poder configurar la seva pròpia política de 
personal, sense minva dels necessaris elements de co-
hesió i dels instruments de coordinació consegüents. 
Per tant, la densitat de la legislació bàsica en ma-
tèria de funció pública s’ha de reduir avui dia, en 
comparació d’èpoques passades (...)

“D’altra part, l’obertura d’espais més grans a 
l’autonomia organitzativa en matèria de personal 
també és necessària per possibilitar la regulació 
diferenciada dels sectors de l’ocupació pública 
que ho requereixin.”

32.- No es queden aquí les referències de l’expo-
sició de motius, ja que en passatges posteriors de la 
mateixa es posa l’accent en “la més àmplia autono-
mia de què ha de disposar cada Administració per 
a l’ordenació i gestió del seu personal”. En con-
seqüència, no pensem que requereixi molts esforços 
dialèctics concloure que la interpretació de l’enunciat 
que recull l’article 47 EBEP s’ha de realitzar a través 
d’aquestes premisses finalistes que es troben en l’ex-
posició de motius. 

33.- No hi ha cap dubte que l’EBEP quan utilit-
za l’expressió “administracions públiques” es re-
fereix expressament a les administracions locals 
i, és més, en aquests casos està habilitant aquests 
nivells territorials per al desplegament o l’aplica-
ció directa de l’EBEP pels seus propis òrgans de 
govern, ja que les “reserves de llei” recollides a 
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l’EBEP s’han d’analitzar amb totes les cauteles, 
perquè una Llei ordinària (per molt caràcter bà-
sic que tingui i encara que se li pretengui atribuir 
“funció constitucional”) no és l’adequada per dur-
les a terme i, en tot cas, els preceptes de l’EBEP 
s’han d’interpretar de conformitat amb el principi 
d’autonomia local constitucionalment garantit. 
Així s’expressava, a l’efecte, un Informe d’una 
Comissió d’Experts convocada per l’Ajuntament 
de Madrid: 

“Según el Tribunal Supremo, las leyes han de in-
terpretarse de manera favorable al principio constitu-
cional de autonomía local (entre otras SSTS de 25 de 
octubre de 1995; 13 de marzo de 1999; 29 de septi-
embre de 2003; 20 de octubre de 2005; y 25 de enero 
de 2006). En sentido análogo, se pronuncia el Tribunal 
Supremo respecto de la interpretación de la ley con-
forme a la Carta Europea de Autonomía Local. Esta 
interpretación del EBEP conforme a las garantías de la 
autonomía municipal lleva a afirmar que la Ley 7/2007 
no ha excluido ni explícita ni implícitamente, el desar-
rollo normativo del EBEP por ordenanza municipal. De 
esta manera, la expresión ‘leyes de función pública’ 
en el EBEP, interpretada conforme a la Constitución y 
a la Carta Europea, hace referencia a las normas de 
desarrollo según los criterios generales del sistema de 
fuentes” (ajuntament De maDriD, Estatuto Básico del Em-
pleado Público, Aranzadi/Thompson, Madrid, 2009). 

És més, en aquest cas, com vam exposar en un al-
tre lloc (jiménez asensio, R. i CastiLLo BLanco, F., Informe 
sobre el Empleo Público Local, Fundació Democràcia i 
Govern Local, Madrid, 2008), l’EBEP “crida” en nom-
broses ocasions a que siguin “les administracions 
públiques” les que “despleguin o apliquin” direc-
tament l’EBEP (i, per tant, també l’Administració 
local, per exemple en els casos següents: articles 12, 
13, 16.2, 16.4, 18.4, 20.1 i 3, 26, 33.2, 34.1, 36.3, 
47, 48.1, 57.1, 61.4, 69.2, 70, 71.1 i 4, 73, 78, 79 i 
80, 81.1 i 2, 99, disposició addicional setena i vuitena, 
disposició transitòria quarta, entre d’altres). 

34.- L’abast i sentit de cadascuna d’aquestes “cri-
des” que duu a terme l’EBEP a les administracions pú-
bliques (a l’Administració local) és de diferent intensitat 
segons els casos, però normalment reconeix un espai 
de disposició a aquests nivells de Govern per adoptar 
determinades mesures o desenvolupar directament les 
previsions recollides a l’EBEP, en uns supòsits de for-
ma unilateral (mitjançant l’exercici de les seves pròpies 
competències que es manifestaran en forma de nor-

mes o d’actes) i en altres per mitjà dels instruments de 
negociació col·lectiva. Encara que això no és obstacle 
per reconèixer que, en efecte, el que mai podrà fer 
l’Administració pública és regular o desenvolupar les 
matèries que estiguin reservades a la Llei.

35.- Per tant, la “crida” que fa l’article 47 a “cada 
Administració pública” per establir la jornada ge-
neral i les especials dels seus funcionaris públics, 
s’ha d’enquadrar en la finalitat última que té la 
norma bàsica de reforçar l’autonomia organitza-
tiva de cada Administració pública (en aquest cas, 
de l’Administració local) i, en suma, de remoure 
els obstacles que la impedien (en aquest cas, els ar-
ticles 94 LBRL i 139.3 TRRL). 

36.- Tampoc es pot deduir de l’enunciat de l’article 
47 EBEP que aquest no afecta el que preveu l’article 
94 LBRL, ja que el primer parla de “jornada general” i 
“especials”, mentre que el segon no utilitza aquestes 
expressions i reenvia al que han estipulat per a l’Admi-
nistració de l’Estat les diferents resolucions que s’han 
succeït en el temps de la Secretaria de Estat o de l’òr-
gan directiu competent en matèria d’Administració 
i funció pública. I aquestes resolucions –igual que fa 
l’EBEP– parlen (almenys les de 2003 i 2005) de “jor-
nada general”, que és un terme que s’identifica amb 
“jornada ordinària”. Cal, per tant, concloure que, si 
encara existeix algun dubte, hi ha una correspondència 
exacta entre jornada “general” i jornada “ordinària”, 
ja que qualsevol altra interpretació contrària seria, sens 
dubte, extravagant. 

37.- No es pot defensar que l’EBEP no ha canviat 
res de l’escenari normatiu actual sota la premissa que 
la potestat d’organització ja està salvaguardada amb 
la definició, per exemple, dels horaris i la distribució 
setmanal o diària de les hores treballades, ja que el que 
estableix el legislador bàsic de règim local és exclusi-
vament un reenviament al còmput anual d’hores que 
defineixi l’Administració civil de l’Estat, però no a la 
seva distribució. Tampoc és una dada adjectiva que 
la Resolució de 2005 defineixi la noció de “calen-
dari laboral” de la manera següent: “El calendario 
laboral es el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la distribución de la jornada y la fijaci-
ón de los horarios del personal civil al servicio de 
la Administración General del Estado”. Per tant, 
res impedia –com així va reconèixer la jurispru-
dència– negociar “la distribució de la jornada”, 
perquè pròpiament parlant entrava (i entra) dins 
de la noció “calendari laboral”, i no de la noció 
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“jornada”. Aquesta era la situació precedent, com així 
va posar en relleu la jurisprudència i la doctrina, però 
l’EBEP –i d’aquí la reproducció en aquest Informe d’al-
guns passatges de l’exposició de motius– parteix de 
la premissa de reforçar l’autonomia organitzativa 
i de gestió de les diferents administracions públi-
ques, incloses entre aquestes les administracions 
locals, possibilitant la negociació no només del 
“calendari laboral”, sinó també de la “jornada” 
(i, per tant, del seu “còmput anual”, que al cap 
i a la fi és l’element determinant de la mateixa). 
I aquest enfortiment, en allò que ara ens impor-
ta, representa obrir la possibilitat d’eliminar de-
terminades constriccions normatives que condi-
cionen aquesta potestat d’autoorganització en 
l’àmbit dels recursos humans, com era sens dubte 
la remissió a que la jornada de treball del perso-
nal funcionari de les administracions locals serà 
com a mínim, en còmput anual, l’establerta per 
als funcionaris de l’Administració civil de l’Estat. 

38.- Bé que, com aviat va establir la jurisprudèn-
cia del Tribunal Constitucional, els preàmbuls o ex-
posicions de motius no tenen valor normatiu, no 
és menys cert que tenen un important valor her-
menèutic per interpretar el correcte abast dels 
diferents enunciats normatius recollits en les lleis 
en les quals s’integren i, a partir d’aquests, es pot ex-
treure quina és la norma jurídica subjacent en cada un 
d’aquests enunciats. 

39.- Mitjançant un altre traçat argumental, 
però amb resultats idèntics, aquest és el camí que 
ha adoptat una part substantiva de la doctrina 
que s’ha ocupat de calibrar els efectes que sobre 
el marc anterior de regulació de la jornada dels 
funcionaris de l’Administració local va tenir l’apa-
rició en escena de l’EBEP i, més concretament, l’ar-
ticle 47. Vegem, ràpidament, alguns exemples. 

40.- Molt aviat, un cop publicat l’EBEP, el professor 
Castillo Blanco, també al seu dia vocal de la Comissió 
per a l’Estudi i Preparació de l’EBEP, incidia en la matei-
xa línia formulant l’opinió següent: 

“Por otra parte el EBEP, y según lo dispuesto en el 
artículo 47 de este, remite a las Administraciones Pú-
blicas para la fijación de la jornada de trabajo de sus 
funcionarios que podrá ser a tiempo completo o parci-
al, optando, a mi juicio en este caso con acierto, por lo 
que así hay que reinterpretar los anteriormente citados 
preceptos en el caso de las entidades locales” (es refe-
reix a l’article 94 LBRL i als articles del TRRL). (castiLLo 

BLanco, F., “Jornada, permisos y vacaciones”, en d. a., 
Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Lex Nova, Valladolid, 2007). 

41.- La professora Gallego Córcoles, d’una banda, 
tanca l’argument del canvi d’escenari normatiu amb 
la introducció d’un necessari (re)plantejament de la 
doctrina jurisprudencial aplicada fins aquell moment. 
Aquestes són les seves paraules: 

“(…) hay que llamar la atención sobre el hecho de 
que el artículo 47 LEBEP determina que las competen-
tes para fijar la jornada de trabajo son ‘las Adminis-
traciones Públicas’. Ello puede suponer una novedad 
importante en el ámbito de la Administración local, en 
la medida que es plausible la revisión de la doctrina 
jurisprudencial según la cual la duración de la jornada 
de trabajo no era susceptible de mejora a través de la 
negociación colectiva, concluyendo que se trataba de 
una materia fijada con carácter imperativo por la Ley 
y que, por tanto, no podía ser modulada por los entes 
locales” [GaLLeGo córcoLes, I., “Derecho a la jornada de 
trabajo, permisos y vacaciones”, en orteGa áLvarez, L. 
(dir.), Estatuto Básico del Empleado Público, La Ley/El 
Consultor, Madrid, 2008].

42.- El professor Sánchez Morón, d’altra banda, ini-
cialment va mantenir una posició idèntica en termes 
generals, però en un moment posterior la va matisar 
tal com es recull en l’edició de 2011 del seu treball: 
Derecho de la Función Pública. Així s’expressava en 
l’edició de 2008 sobre l’abast de l’article 47 l’EBEP: 

“En cualquier caso, el artículo 54.2 EBEP impone, 
como no podía ser menos, el deber de cumplir la jorna-
da y horario establecido, jornada cuya determinación 
y modalidades, incluyendo la jornada a tiempo parci-
al, el artículo 47 EBEP remite a lo que establezcan las 
diferentes Administraciones Públicas. Precisamente el 
régimen de jornada y horario es uno de los aspectos 
de la relación de servicio susceptibles de negociación 
colectiva [artículo 37.1.m) EBEP] y así se regula en las 
distintas Administraciones Públicas. En consecuencia, 
el horario y jornada de trabajo no es igual en todas 
ellas (…)” (sánchez morón, M., Derecho de la Función 
Pública, cinquena edició, Tecnos, Madrid, 2008).

I aquest és el “matís” que insereix amb posterioritat 
a aquesta reflexió general –que, d’altra banda, manté 
intacta– l’edició del seu llibre l’any 2011:

“Pero en la Administración local, la jornada de tra-
bajo debe ser, en cómputo anual (no así en otros par-
ticulares) la misma que se fija para los funcionarios de 
la Administración Civil del Estado, por disponerlo así el 
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artículo 94 LBRL, que el EBEP deja en vigor (Disposición 
Derogatoria Única), tal como interpreta una reiterada 
jurisprudencia (…)” (sánchez morón, M., Derecho de la 
Función Pública, sisena edició, Tecnos, Madrid, 2011).

És obvi que el professor Sánchez Morón, en la seva 
breu referència, es limita a considerar que l’article 94 
LBRL no ha estat derogat explícitament i, com a tal, es 
superposa (com a regla especial) amb allò que disposa 
l’article 47 EBEP o que, si no, tots dos preceptes bàsics 
serien “compatibles” i “integrables” en una norma 
bàsica comuna, lectura aquesta que –com es veurà– 
no compartim. 

43.- En fi, es podrien portar a col·lació més inter-
pretacions doctrinals de l’abast de l’article 47, però 
amb aquesta selecció és suficient per tenir una idea 
cabal que la qüestió és, així mateix, objecte de certa 
controvèrsia. Una part de la doctrina considera que la 
introducció de l’article 47 EBEP modifica la situació fins 
aleshores existent, mentre que en algun cas s’opina 
que no. Però, tal com estem insistint al llarg d’aquest 
Informe, l’abast que es pugui donar a la norma bà-
sica que recull l’article 47 EBEP no es pot entendre 
en el sentit correcte sense una inserció d’aquesta 
en els aspectes finalistes que perseguia el legisla-
dor bàsic de 2007: reforçar l’autonomia organit-
zativa de les administracions públiques en matè-
ria de personal per tal que cadascuna d’aquestes 
(incloses les administracions locals) pugui desen-
volupar una política pròpia de recursos humans. 

44.- A més, aquesta atribució a les “adminis-
tracions públiques” de la fixació de la jornada 
dels funcionaris públics, cal posar-la necessària-
ment en relació amb l’àmbit de matèries que l’ar-
ticle 37.1 EBEP estableix com a objecte necessari 
de negociació en el seu àmbit respectiu. 

45.- En efecte, l’article 37.1.m) EBEP indica que 
seran objecte de negociació col·lectiva les matè-
ries referides a “calendari laboral, horaris, jor-
nades (...)”. Sens dubte aquesta previsió modula 
l’atribució a les “administracions públiques” de la 
determinació de la jornada dels funcionaris (ob-
serveu que l’article 47 només parla de “jornada” i 
no de calendari laboral ni d’horaris, perquè al cap 
i a la fi és la innovació normativa rellevant), en la 
mesura que la determinació de la jornada exigeix   
amb caràcter previ obrir un procés de negociació 
que acabi o no en un acord entre les parts implica-
des i que, finalment, es formalitzi a través d’algun 
instrument jurídic (Pacte o Acord) o, en cas que 

no s’arribi a un acord, mitjançant la determinació 
unilateral de la jornada per part de l’Administra-
ció. La doctrina laboralista no dubta, per exemple, a 
considerar que la jornada en aquests moments ja és 
una matèria negociable també per als funcionaris pú-
blics (roqueta Buj, R., El derecho de negociación colecti-
va en el EBEP, La Ley, Madrid, 2007; i martínez fons, D., 
“Jornada de trabajo de los funcionarios públicos”, en 
rey Guanter, S. del (dir.), Comentarios al Estatuto Básico 
del Empleado Público, La Ley, Madrid, 2008).

46.- En resum, amb l’entrada en escena de l’ar-
ticle 47 EBEP es produeix un canvi substantiu a 
l’hora d’enfocar un problema que fins aquell moment 
estava meridianament clar (almenys en la interpreta-
ció jurisprudencial): l’atribució a les administraci-
ons públiques locals de la facultat d’establir la 
jornada general i les jornades especials dels seus 
funcionaris prèvia negociació preceptiva amb els 
representants sindicals als corresponents òrgans 
de negociació. Aquesta atribució de la competència a 
les administracions locals, representa una lectura cohe-
rent amb les finalitats que expressa el legislador bàsic 
en la mateixa exposició de motius de l’EBEP d’eliminar 
determinades traves, fins llavors existents en la legisla-
ció bàsica, i de reforçar l’autonomia organitzativa i de 
gestió en matèria de personal de totes les administraci-
ons públiques. Per tant, un canvi normatiu en aquesta 
matèria, que s’enquadra en un canvi de paradigma en 
la manera d’entendre les relacions d’ocupació pública 
a les administracions públiques, també a les locals. 

Es produeix, per tant, després de l’entrada 
en vigor de l’EBEP, una derogació implícita de 
l’article 94 LBRL, o aquesta norma bàsica se-
gueix en vigor sense perjudici que pugui ser 
inaplicable en determinades circumstàncies? 

47.- Entrem en un dels punts crítics d’aquest Infor-
me. Es pot avançar, en qualsevol cas, que la dificultat 
del raonament que ara iniciem es deu exclusivament 
al complicat sistema d’ordenació de fonts i de relació 
cronològica entre normes que suscita el mateix EBEP 
tant en l’ordre de vigència com d’aplicabilitat de les 
normes. No hi ha ànim per la nostra part de complicar 
el discurs, sinó simplement d’aclarir les seves conse-
qüències. 

48.- La primera constatació és òbvia: l’EBEP no 
deroga expressament l’article 94 LBRL. En efecte, 
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l’EBEP opta, en primer lloc, per un sistema de deroga-
cions explícites que es recull nominatim (amb expressa 
menció a les diferents lleis i articles afectats) en el ma-
teix text de la disposició derogatòria. Allà s’estableix 
que “queden derogades amb l’abast establert a la 
disposició final quarta les disposicions següents: 
(...)”. I de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, es citen exclusivament 
com a derogats l’article 92 i els articles recollits en 
el capítol III del títol VII. Cap menció expressa, per 
tant, a l’article 94 LBRL. 

49.- Però que no hagi estat derogat expressa-
ment no implica que no es consideri derogat im-
plícitament, ja que l’apartat g) d’aquesta mateixa 
disposició derogatòria EBEP estipula que queden, 
així mateix, derogades amb l’abast establert a la 
disposició final quarta “totes les normes del ma-
teix rang o inferior que contradiguin el que dis-
posa aquest Estatut o s’hi oposin”. 

50.- Es podria donar, per tant, una derogació 
implícita per part de l’EBEP d’alguns articles de la 
legislació bàsica local? En principi, res ho impe-
deix, sempre que s’identifiqui una “contradicció o 
oposició” amb la norma bàsica posterior que sigui 
insalvable a través de la interpretació conforme 
amb una norma bàsica anterior i, per tant, no es 
pugui “integrar” la norma bàsica anterior mitjan-
çant una interpretació “coherent” amb l’enunciat 
i les finalitats preteses pel nou legislador bàsic. 

51.- De fet, encara que amb un altre abast que 
ara no ens interessa, el 2008 es va publicar un docu-
ment titulat “Criterios para la aplicación del Esta-
tuto Básico del Empleado Público en el ámbito de 
la Administración local”, que va ser conjuntament 
signat per les persones titulars de la Direcció Gene-
ral de Funció Pública i de la Direcció General de 
Cooperació Local, en el qual es considerava que 
alguns preceptes de la legislació bàsica de règim 
local (LBRL i TRRL) havien quedat derogats de for-
ma implícita per l’EBEP. Si bé aquest document no 
feia cap menció expressa al tema de la jornada, no és 
menys cert que advertia al final de l’abast que te-
nia la disposició derogatòria en relació amb la dis-
posició final quarta EBEP, fet que podia compor-
tar derogacions implícites d’alguns preceptes de 
la LBRL que, en tot cas, mantindrien la seva vigèn-
cia condicionada fins que s’aprovessin les normes 
de desplegament de l’EBEP recollides en aquesta 
disposició final quarta, apartat tercer. Més explícit 

era, en canvi, el Butlletí Funció Pública Local, núm. 55, 
edició especial EBEP, editat per la Diputació de Barce-
lona i que, l’any 2007, recollia una Guia pràctica de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, indicant en l’apar-
tat 11, relatiu a la jornada, el següent: “El redactat de 
l’article 47 de l’EBEP determina un canvi important en 
la regulació d’aquesta matèria, en la mesura que desa-
pareix l’obligatorietat d’equiparar el còmput anual de 
la jornada de treball dels funcionaris de l’Administració 
local a aquell que es fixi per als funcionaris de l’Admi-
nistració de l’Estat”. 

52.- En fi, la tesi de la derogació implícita de 
l’article 94 LBRL ha estat estudiada per alguna 
doctrina (Castillo Blanco), en considerar que aques-
ta norma ha buidat del seu caràcter bàsic la previ-
sió que recull l’article 94 LBRL i, per tant, s’ha de 
considerar derogada. Si s’aposta per aquesta inter-
pretació no s’ha d’entendre que l’esmentat article 
94 LBRL ja no seria aplicable, sinó que està dero-
gat “amb l’abast establert en la disposició final 
quarta EBEP”, és a dir mantindria –com direm im-
mediatament– una “vigència temporal condicio-
nada”. La distinció, tal com anticipàvem, entre vigèn-
cia i aplicabilitat, és d’enorme importància en el tema 
que ens ocupa. En aquest cas, encara més sofisticada 
en el seu plantejament, ja que entra en joc una mena 
de “derogació implícita ajornada” o “d’aplicabilitat 
diferida condicionada” en la seva vigència dels man-
dats com l’article 94 LBRL, que són efectivament apli-
cables mentre no es porti a terme el “desplegament” 
de l’EBEP per part de l’Administració pública que sigui 
competent en la matèria. 

53.- La disposició final quarta EBEP té una es-
tructura complexa i estableix, als efectes que ens ocu-
pen, tres regles bàsiques: 

a) La primera és que l’entrada en vigor de l’Estatut 
es difereix en el temps (ritme cronològic de vigència) al 
termini d’un mes a partir de la publicació en el Butlletí 
Oficial de l’Estat. 

b) La segona, plantejada en termes esquemàtics, és 
que el legislador bàsic difereix l’aplicabilitat o efecti-
vitat plena de determinats principis i regles (capítol II 
i III del títol III, excepte l’article 25.2, i el capítol III del 
títol V EBEP) al moment en què es produeixi “l’entrada 
en vigor de les lleis de funció pública que es dictin en 
desplegament d’aquest Estatut”. Però aquestes nor-
mes estan “vigents”, l’únic que es difereix és la seva 
“aplicabilitat” per determinades qüestions que ara no 
és procedent examinar. 
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c) I, la tercera, s’enuncia de la manera següent: 
“Fins que no es dictin les lleis de funció pública 
i les normes reglamentàries de desplegament, es 
mantenen en vigor en cada Administració pública 
les normes vigents sobre ordenació, planificació i 
gestió de recursos humans mentre no s’oposin al 
que estableix aquest Estatut”. Aquesta regla pretén 
evitar buits aplicatius com a conseqüència de l’apro-
vació d’una norma bàsica d’estructura molt diferent al 
marc normatiu bàsic fins llavors vigent i que persegueix 
dotar d’uns marges de configuració molt amplis en de-
terminades matèries els legisladors de desplegament, 
així com atribueix espais de decisió considerables “a 
les administracions públiques” sobre diferents temes 
(entre aquests, la jornada laboral). No es pot ocultar 
aquí la identitat terminològica que utilitza l’EBEP 
en l’article 47 i en la disposició final quarta, apar-
tat tercer, perquè en ambdós casos la referència 
“subjectiva” és a “les administracions públiques”, 
de manera que no veda, en absolut, sinó més avi-
at fomenta en la lògica institucional del model 
que implanta, la intervenció de l’Administració 
local en desplegament de l’EBEP en els àmbits en 
què aquest li atribueixi un camp específic d’actu-
ació. 

54.- La primera regla de la disposició final quar-
ta EBEP implica la vigència actual de l’article 47 
EBEP. La segona no afecta l’article 47 EBEP, ja que 
no està entre les matèries la aplicabilitat o efectivitat de 
les quals es difereix en el temps. Per tant, en principi, 
la regla de l’article 47 EBEP està vigent i produeix 
efectes jurídics plens (és aplicable directament) des 
l’entrada en vigor de l’EBEP. I la tercera, sí que seria 
aplicable sempre que es donin dos supòsits: en 
primer lloc que l’establiment de la jornada s’en-
quadri en els supòsits d’“ordenació, planificació i 
gestió de recursos humans” (abast material de la 
disposició final quarta, apartat tercer), i, en segon 
lloc, que l’article 94 LBRL es mantingui “provisio-
nalment en vigor” (“derogació implícita diferida” 
i “vigència temporal condicionada”) fins que, per 
part de cada Administració pública, es dictin les 
lleis de funció pública i les normes reglamentàries 
de desplegament. 

55.- No pensem que requereixi molt d’esforç 
hermenèutic enquadrar el temps de treball dels 
funcionaris públics (i en particular la definició de 
la jornada) com un aspecte substantiu de l’“orde-
nació, planificació i gestió de recursos humans”, 

al marge del (deficient) tractament sistemàtic que 
d’aquestes qüestions fa la Llei (que l’emmarca 
dins dels drets). Tampoc s’han de plantejar espe-
cials complexitats interpretatives en el segon su-
pòsit, ja que l’article 47 parla d’“administracions 
públiques” en l’esmentada disposició final quar-
ta, apartat tercer. Tot i que es refereix a “lleis de 
funció pública i les normes reglamentàries de des-
plegament”, immediatament afegeix –i aquesta 
és una dada determinant– de cada Administració 
pública. L’article 47 habilita les “administracions 
públiques” per establir la jornada, i aquest és un 
apoderament directe per tal que, un cop s’hagi 
negociat amb els representants sindicals, es de-
terminin la jornada general i les especials, deter-
minació que es pot dur a terme per mitjà de qual-
sevol dels instruments de negociació col·lectiva 
(pactes o acords) o, en el cas que fracassi la nego-
ciació col·lectiva, mitjançant un Acord de l’òrgan 
competent en la matèria de cada entitat local. En 
tot cas, l’exteriorització de la voluntat de la Ad-
ministració local es porta a terme a través d’un 
Acord de l’òrgan competent o mitjançant una dis-
posició normativa de caràcter general. 

56.- La tesi de la derogació implícita de l’arti-
cle 94 LBRL per modificació de la legislació bàsi-
ca posterior (article 47 EBEP) té l’avantatge de la 
senzillesa en la seva formulació i plantejament, 
així com és coherent en els seus efectes: el legis-
lador bàsic posterior implícitament ha volgut can-
viar radicalment l’estat de coses existents amb 
anterioritat en la matèria i ha reforçat l’autono-
mia local des de la perspectiva de les potestats 
d’organització i gestió dels seus propis recursos. 
Aquest article 94 LBRL seguiria, per tant, en vigor 
fins que cada Administració pública aprovi “les 
lleis de funció pública i les normes reglamentàries 
de desplegament”, la qual cosa suscita immedia-
tament dues preguntes: 

57.- La primera: està vigent i és directament 
aplicable aquest article 94 LBRL fins que s’aprovin 
aquestes lleis de funció pública que despleguin 
l’EBEP amb preferència al que disposa l’article 47 
EBEP? El problema no s’hauria de plantejar en aquests 
termes, ja que el que cal dilucidar és exclusivament si 
l’article 94 LBRL manté el caràcter bàsic o no, ja 
que, si el mantingués, també afectaria el legis-
lador autonòmic de desplegament de l’EBEP, i, si 
no fos així, el debat seria superflu. Tal com es dirà 
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immediatament, no pot mantenir el caràcter bàsic una 
norma limitadora o restrictiva de les potestats d’orga-
nització de les entitats locals conjuntament amb una 
altra norma bàsica posterior que és habilitadora de 
l’exercici d’aquestes potestats: la integració de les dues 
no és possible, menys encara quan l’article 47 no està 
condicionat en la seva vigència. 

58.- La disposició final quarta, apartat tercer, 
s’ha de llegir, per tant, en el conjunt del sistema 
dissenyat per l’EBEP i especialment d’acord amb 
el que preveu l’apartat 2 d’aquesta mateixa dis-
posició. La seva finalitat consisteix exclusivament en 
que no hi hagi buits aplicatius en un procés cronològic 
de concreció d’unes bases en matèria d’ocupació pú-
blica que deixen amplis espais de configuració a les 
comunitats autònomes i que admeten, a més, que de-
terminades decisions en un ampli nombre de temes les 
adoptin directament en desplegament de l’EBEP “les 
administracions públiques” (i, per tant, les adminis-
tracions locals). Però això no impedeix, en cap cas, la 
plena vigència i aplicabilitat de les normes de l’EBEP 
que no requereixin una actuació prèvia del legislador, 
i que puguin ser activades a través de normes regla-
mentàries o mitjançant acords de les administracions 
públiques quan així ho prevegi la norma. 

59.- La segona pregunta es pot formular de la 
manera següent: l’atribució de l’article 47 EBEP a 
les administracions públiques per establir la jor-
nada a través de la negociació col·lectiva, es pot 
enquadrar en la configuració que porta a terme la 
disposició final quarta, apartat tercer, EBEP, relati-
va a “normes reglamentàries de desplegament”? 
Encara que no sembla, en principi, que aquestes re-
ferències a les “lleis” i “normes reglamentàries de 
desplegament” de la disposició final quarta, apartat 
tercer, EBEP, puguin ser aplicables al supòsit que pre-
veu l’article 47, ja que la formalització de la jornada no 
es realitza habitualment (el Reial decret llei 20/2011 
és una clara “excepció”) a través de lleis ni de regla-
ments en sentit formal, no s’ha de descartar la seva 
aplicació sense perjudici de quina sigui la naturalesa 
jurídica estricta que tinguin els instruments jurídics que 
exterioritzin la voluntat de l’Administració pública en la 
determinació de la jornada. 

60.- En efecte, en el cas de l’Administració de l’Es-
tat aquesta exteriorització es porta a terme a través 
d’una Resolució d’una Secretaria d’Estat o d’un òr-
gan directiu. No obstant això, en la STSJ de Catalunya 
466/2003, de 16 de maig (JUR/40226), es reconeixia 

expressament que l’article 94 LBRL és, en efecte, una 
norma incompleta que s’ha d’integrar amb les normes 
que regulen la jornada dels funcionaris de l’Adminis-
tració de l’Estat, justificant el caràcter “normatiu” en 
el fet que aquestes resolucions trobaven cobertura en 
l’Acord del Consell de Ministres de 19 de gener de 
1983, que va ser posteriorment desplegat per instruc-
cions i, més tard, per resolucions. Aquest Acord, es 
deia, va ser dictat en “exercici de la potestat reglamen-
tària que l’article 97 de la CE atribueix al Govern”. 

61.- No cal entrar en aquest debat, ja que el que 
sí sembla cert és que a l’Administració local el contin-
gut dels acords o pactes té una formalització ulterior 
a través de l’aprovació dels mateixos per mitjà d’un 
Acord de l’òrgan competent (Ple). I, si no s’estableix 
l’Acord corresponent en el procediment negociador, 
l’Administració pública, a través dels seus òrgans 
competents, determinarà la jornada general i les es-
pecials. Res sembla impedir donar caràcter “norma-
tiu”, tal com es dirà, als acords i pactes, o, si s’escau, 
considerar que “materialment” un Acord d’una enti-
tat local en aquest àmbit té aquest caràcter, si més no 
pel que fa a la seva possible impugnació davant els 
tribunals de justícia. A més –i tampoc és una dada 
menor– la disposició final quarta, apartat tercer, 
EBEP, utilitza expressament l’expressió “en cada 
Administració pública” i, per tant, està explícita-
ment reconeixent que les administracions locals, 
en els àmbits en els quals així ho estableixi el 
legislador bàsic d’ocupació pública, també po-
den desplegar directament la legislació bàsica 
i, en aquest cas, produir un efecte d’inaplicació 
d’una norma bàsica que estava derogada implí-
citament, com és l’article 94 LBRL, però que man-
tenia transitòriament la vigència i l’aplicabilitat 
en absència d’aquest desplegament. 

62.- La conclusió de tot el que s’ha explicat seria 
precisa: l’article 94 LBRL incorreria en una deroga-
ció implícita, però –d’acord amb el que preveu la 
disposició final quarta, apartat tercer, EBEP– man-
tindria una “vigència temporal condicionada” fins 
que cada Administració local establís, prèvia ne-
gociació, una jornada general i les especials per 
als seus funcionaris públics. 

63.- Certament, el que fa l’article 47 EBEP –tal 
com es procedeix en altres molts articles de la 
mateixa norma bàsica– és reservar un espai de 
decisió sobre una matèria concreta a l’Adminis-
tració pública i, per tant, sostreure-la del camp de 
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decisió legislativa o normativa, si així es conside-
ra procedent per part de l’Administració pública 
competent, i no es diu res en contra per part del 
legislador estatal posterior de caràcter bàsic. 

64.- El raonament anterior s’ha de completar de la 
manera següent: l’EBEP “reserva” en uns casos el 
desplegament de determinats àmbits materials a 
la Llei o, millor dit, a les lleis de “la funció públi-
ca” que s’aprovin en el seu desplegament (encara 
que, tal com s’ha dit, sigui molt discutible que una 
“Llei ordinària”, ja que l’EBEP ho és, pugui “reser-
var” àmbits de regulació a favor de la Llei, ja que no 
té el caràcter de “norma de producció de normes”), 
però en molts casos atribueix directament a “les 
administracions públiques” l’adopció de deter-
minades mesures (com és el cas de la jornada). 
Això no impedeix que aquestes matèries siguin regu-
lades per Llei, però en tot cas aquest àmbit reservat 
a les administracions públiques (atès el seu alt 
contingut organitzatiu) és una garantia que el 
legislador “de desplegament” no pot desconèi-
xer de forma absoluta (llevat que es modifiqui 
la legislació bàsica) i representa una habilitació a 
l’Administració pública per a l’adopció d’aques-
tes mesures. 

65.- El problema és de seqüència o ritme cro-
nològic: l’article 47 EBEP planteja unes “noves 
bases” sobre els criteris per establir la jornada 
dels funcionaris locals, permetent a cada Admi-
nistració pública la regulació d’aquesta matèria. 
Assentats aquests nous pressupòsits normatius 
bàsics és obvi que la norma derivada de l’enun-
ciat de l’article 94 LBRL no té encaix amb el que 
preveu l’article 47 EBEP. Aquest precepte reforça 
l’autonomia organitzativa i de gestió de les ad-
ministracions locals, aquell la contreu, limita o 
redueix. Existeix, per tant, una antinòmia clara entre 
dues normes bàsiques i, per tant, un problema apli-
catiu derivat d’una correcta selecció de quina és la 
norma aplicable o, en cas de contradicció, quina ha 
de prevaler. 

66.- Aquest problema aplicatiu ens situa en el 
context de l’article 3.1 EBEP, on s’indica expressa-
ment el següent: 

“El personal funcionari de les entitats locals es re-
geix per la legislació estatal que hi sigui aplicable, de 
la qual forma part aquest Estatut, i per la legislació de 
les comunitats autònomes, amb respecte a l’autono-
mia local.” 

67.- Les preferències aplicatives segons aquest 
article 3 serien les següents: 

a) El personal funcionari local es regeix per la 
legislació estatal que sigui aplicable (per exem-
ple, per la LBRL), però sempre que no contravin-
gui el que disposa l’EBEP, atès que en aquest cas 
s’aplicaria l’EBEP ja que, d’una banda, forma part de 
“la legislació estatal que hi sigui aplicable”, i, de l’altra, 
la norma bàsica posterior deroga la norma bàsica ante-
rior si entre aquestes hi ha antinòmia. 

b) En segon lloc s’aplicaria la legislació de les comu-
nitats autònomes, que òbviament ha de respectar la 
legislació “estatal” de caràcter bàsic, ja sigui aquesta 
de funció pública o de règim local que inclogui previsi-
ons de funció pública. 

c) I, en tercer lloc, tot aquest “moment aplica-
tiu” ha d’estar guiat pel “respecte a l’autonomia 
local”, element que condueix directament a inter-
pretar que la lectura més correcta en aquests ter-
mes és la que s’inclina per l’aplicació preferent de 
l’article 47 EBEP sobre l’article 94 LBRL. 

68.- No es pot pretendre en aquest cas defensar 
una pretesa preferència aplicativa de la “norma espe-
cial” (article 94 LBRL) sobre la “norma general” (article 
47 EBEP), ja que el problema no es planteja en aquests 
termes (llei especial/llei general). I, a més, en aquest cas 
“l’especialitat” estaria marcada per la norma d’ocupa-
ció pública enfront de la de règim local. En tot cas, 
el ritme cronològic és evident: l’article 47 EBEP se su-
perposa sobre l’article 94 LBRL. I el que no es pot 
pretendre és que convisquin en un mateix orde-
nament “normes bàsiques antinòmiques o que no 
tinguin lectures integradores”. El dogma de “la 
coherència del legislador” ho impedeix del tot, tal 
com va exposar al seu moment Carles Viver (Materias 
competenciales y Tribunal Constitucional, Ariel, 1989).

69.- Tampoc cal, al nostre parer, afirmar que 
tots dos enunciats normatius (articles 94 LBRL i 47 
EBEP) tenen una “lectura integradora” en la me-
sura que el primer d’aquests estableix un límit a 
l’establiment de la jornada (serà en còmput anual 
“com a mínim” l’establerta per l’Administració de l’Es-
tat), mentre que en el segon es tracta d’una “nor-
ma habilitadora” a favor de cada Administració 
pública i, en aquest cas, de l’Administració local 
per exercitar plenament la seva competència (prèvia 
negociació col·lectiva) en matèria de jornada. Difícil-
ment es pot considerar que les dues normes poden 
integrar-se en una sola en la mesura que la primera 
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(article 94 LBRL) és una norma “limitadora” o “condi-
cionant” (castra la potestat d’organització de les admi-
nistracions locals en un aspecte totalment instrumental 
a la seva capacitat d’autogovern), i la segona (article 
47 EBEP) és una norma “habilitadora” que reforça les 
competències pròpies de les administracions públiques 
en aquesta matèria. Per tant, no considerem factible 
que la norma bàsica de l’article 47, atès el seu caràcter 
habilitador sense límits materials, es pretengui comple-
tar amb una norma bàsica prèvia de caràcter condici-
onant, donant lloc així a una pretesa “norma bàsica 
bifàsica”, estructurada per una norma habilitant i per 
una norma condicionant. 

70.- No seria possible pretendre aquest resul-
tat complementari perquè els enunciats norma-
tius recullen regles jurídiques diferents: l’article 
47 habilita les administracions públiques per establir 
“la jornada general i les especials”. Si, tal com s’ha 
dit, per jornada general cal entendre la jornada ordi-
nària (i no el calendari ni l’horari, que no s’expliciten 
en l’article 47 i sí en l’article 37.1.m), si es considerés 
norma bàsica aplicable l’article 94 LBRL (no es qüesti-
ona la seva “vigència”), com integrar ambdós enunci-
ats normatius en una norma bàsica comuna? No sem-
bla viable aquesta integració en tant que si alguna 
cosa caracteritza l’establiment de la jornada ordinària 
o general és la determinació del nombre setmanal, sí, 
però també anual d’hores que efectivament s’hagin 
de complir. 

71.- Amb la dicció de l’article 94 no és possible 
aquesta fixació i, per tant, la norma bàsica queda-
ria buida de contingut. Se’ns objectarà immediata-
ment que aquesta integració és possible a través de 
les facultats que tenen les administracions locals de 
distribuir les hores en còmput anual com considerin 
pertinent o d’ampliar el còmput anual de la jornada. 
No obstant això, l’article 94 LBRL veda també l’esta-
bliment d’una jornada “superior” a l’establerta per 
l’Administració General de l’Estat, fet que és una 
retallada més de l’autonomia local també en aquest 
punt (encara que algun pronunciament judicial ha 
volgut suavitzar aquesta limitació). I si el que es pre-
tén és afirmar que l’habilitació que es produeix en 
l’article 47 EBEP és només per distribuir el nombre 
d’hores en còmput anual, aquesta regla esdevé su-
pèrflua atès que aquesta facultat ja estava en poder 
de les administracions locals en el moment anterior 
a l’entrada en vigor de l’EBEP. Ningú dubtava abans 
de l’EBEP que les entitats locals poguessin establir el 

calendari i l’horari: el que vedava l’article 94 LBRL és 
l’establiment d’una jornada “diferent” en còmput 
anual a l’existent per a l’Administració de l’Estat, així 
com que s’aprovessin normes sobre equivalències o 
de reducció de jornada també diferents. 

72.- En conclusió, l’article 47 EBEP atribueix 
a les administracions locals l’establiment de la 
jornada per als seus funcionaris públics. Aques-
ta matèria ha de ser objecte de negociació que 
cristal·litzarà, si s’escau, en un Pacte o un Acord 
(article 38 EBEP), o si no en una determinació 
unilateral de l’esmentada jornada per part de 
l’Administració competent, ja sigui mitjançant 
un Acord de l’òrgan competent o mitjançant les 
seves manifestacions de la potestat normativa. 
En tots aquests casos, l’activació per part de 
l’Administració local de les atribucions que re-
cull l’article 47 implica la inaplicació de l’article 
94 LBRL, que cal entendre derogat implícitament 
i que només mantindria una “vigència tempo-
ral condicionada”, d’acord amb el que preveu la 
disposició final quarta, apartat tercer, mentre no 
s’aprovin les normes reglamentàries de desple-
gament de l’EBEP. 

73.- Realment, el problema ens situa en el terreny 
de quina és la naturalesa jurídica dels pactes i 
acords o, si s’escau, dels acords dels òrgans de govern 
competents de les entitats locals per establir la jorna-
da de treball dels funcionaris. Independentment que 
qualifiquem aquests pactes o acords com a “normes”, 
“acords col·lectius”, “manifestacions de l’autonomia 
col·lectiva” o qualsevol altra caracterització, la veri-
tat és que en el cas que ens ocupa és “l’Administra-
ció pública” la competent per establir la jornada i, en 
conseqüència, tant si es formalitza a través d’un Pacte 
o per mitjà d’un Acord, en tot cas, tal com deriva de 
l’article 38 EBEP, ningú pot dubtar de la seva “força 
normativa”. En aquest punt les diferències són d’ordre 
menor, ja que l’element important és que la competèn-
cia pertany a l’Administració local, prèvia negociació 
col·lectiva. 

74.- En suma, una vegada exercida la compe-
tència per determinar la jornada dels funcionaris 
per part de l’Administració local, després d’un 
procés de negociació col·lectiva, aquesta decisió 
(formalitzada a través de les modalitats ja expo-
sades) comporta la inaplicació immediata de la 
regla que recull l’article 94 LBRL, que en tot cas 
estarà vigent i seguirà sent aplicable de manera 
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transitòria per a totes aquelles administracions 
locals que no hagin fet ús de l’habilitació que pre-
veu l’EBEP. 

VI. S’aplica la reordenació del temps de tre-
ball que preveu l’article 4 del Reial decret llei 
20/2011 al personal laboral al servei de les 
entitats locals? 

1.- Tot i que l’Objecte de la Consulta exclou el 
personal laboral, sí que pot ser oportú –sobretot 
pel que es dirà després– dur a terme alguna breu 
reflexió sobre si s’apliquen o no les mesures de 
l’article 4 del Reial decret llei 20/2011 al personal 
laboral al servei de les entitats locals. 

2.- I la resposta és molt òbvia: com que no 
s’aplica directament com a norma bàsica l’article 4 
del Reial decret llei 20/2011 a les administracions 
locals, i sense perjudici que aquest article sí que s’apli-
ca a tots els empleats públics (inclòs el personal labo-
ral) del sector públic estatal, no es podria estendre 
la regulació d’aquest precepte al personal laboral 
de les entitats locals. 

3.- De la mateixa manera serien inaplicables 
les previsions que recullen els articles 47 EBEP i 
94 LBRL, perquè en ambdós supòsits la norma es 
refereix expressament als funcionaris. Pel que fa a 
la jornada del personal laboral al servei de l’Adminis-
tració local, s’ha d’estar al que preveu l’article 51 EBEP, 
on s’indica que als efectes d’establir el règim de jorna-
da de treball del personal laboral “cal atenir-se al que 
estableixen aquest capítol i la legislació laboral corres-
ponent”. Un enunciat que obre una infinitat d’inter-
rogants sobre quin és el conjunt normatiu d’aplicació 
preferent (allò que disposa l’EBEP o el que s’estableix a 
la legislació laboral corresponent?).

4.- L’estructura interna de l’EBEP és en aquest punt 
bastant clara: al personal laboral se li aplica pre-
ferentment l’EBEP enfront de la legislació laboral 
(Estatut dels treballadors) en els casos en què la 
norma utilitza l’expressió “empleats públics” o, 
millor dit, quan no s’utilitza la noció “funciona-
ris públics”. Si l’EBEP utilitza aquest últim concepte, 
sembla evident concloure que en aquests casos no 
s’aplicarà al personal laboral amb caràcter preferent la 
legislació bàsica d’ocupació pública.

5.- I aquest és el cas, en efecte, de la jornada de 
treball, ja que l’article 47 es refereix únicament als 

“funcionaris”. Per tant, la jornada de treball dels em-
pleats públics de les entitats locals vinculats amb una 
relació de caràcter laboral es regirà exclusivament 
pel que disposa “la legislació laboral correspo-
nent”, és a dir, l’Estatut dels treballadors i els con-
venis col·lectius.

6.- En efecte, són per tant aplicables a aquest cas 
les previsions que recull l’article 34 de l’Estatut dels tre-
balladors, que preveu expressament que la jornada de 
treball serà la pactada en els convenis col·lectius, de 
manera que, si s’estengués l’aplicació del que preveu 
l’article 4 del Reial decret llei a l’Administració local, 
d’acord amb el que estableix l’article 94 LBRL, aquesta 
només podria fer referència als funcionaris públics i no 
als laborals. Tenint en compte l’alt nombre de personal 
laboral que presta serveis a determinades administra-
cions locals, la incongruència de l’extensió de la jorna-
da de treball de 37 hores i mitja al personal al servei 
de les entitats locals està servida. Si efectivament el 
“legislador excepcional” hagués volgut aplicar aques-
ta jornada a l’Administració local, hauria incorporat 
el “sector públic local” dins de l’àmbit d’aplicació, ja 
que l’extensió –encara que fos per “reenviament” i en 
còmput anual– només al personal funcionari deixa fora 
el personal laboral de l’Administració local, però també 
tota la resta de personal al servei del sector públic ins-
trumental local, llevat que siguin funcionaris públics. 
En aquests dos últims casos s’ha d’estar sempre –llevat 
de decisió del legislador– a allò que disposi cada Con-
veni que sigui aplicable.

VII. Algunes precisions finals: és possible 
que les entitats locals estenguin l’aplicació 
de la jornada que preveu el Reial decret llei 
20/2011 als seus propis empleats públics?

1.- Un cop exposats els termes del problema i analit-
zat, així mateix, que a partir de l’entrada en vigor de 
l’EBEP les administracions locals poden determinar la 
jornada dels seus funcionaris públics a través d’acords 
o pactes o mitjançant una determinació unilateral de 
l’òrgan local competent si fracassa la negociació, cal 
preguntar-se immediatament si els òrgans de 
govern de les entitats locals no podrien esten-
dre la regla de “reordenació del temps de tre-
ball” que preveu l’article 4 del Reial decret llei 
20/2011, de 30 de desembre, als seus propis em-
pleats públics.
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2.- El que sí que resulta obvi és que a les enti-
tats locals que, amb posterioritat al 13 de maig de 
2007, no hagin subscrit acords o pactes a través 
dels quals fixin les condicions de treball dels seus 
funcionaris públics o no hagin establert aquestes 
condicions (i, per tant, la jornada) a través d’un 
Acord del seu òrgan competent, els seguirà sent 
aplicable l’article 94 LBRL com a norma bàsica 
amb vigència temporal condicionada i, per tant, 
operarà en tot el seu sentit la remissió o reenviament 
que estableix que la jornada general d’aquest personal 
funcionari serà en còmput anual la mateixa que es fixi 
per als funcionaris de l’Administració civil de l’Estat. 
Atès que l’article 4 de l’esmentat Reial decret llei es-
tableix que la jornada ordinària de treball del personal 
al servei del sector públic estatal (en el qual òbviament 
està inclòs el personal funcionari de l’Administració 
General de l’Estat) “ha de tenir una mitjana setmanal 
no inferior a les 37 hores i 30 minuts”, aquest hauria 
de ser el paràmetre a partir del qual es calculés el còm-
put anual aplicable als funcionaris de les entitats locals 
que estiguin en aquest supòsit. 

3.- Diferent és el cas del personal de les en-
titats locals per al qual, per qualsevol dels ins-
truments “normatius” abans indicats i sempre a 
partir de la data d’entrada en vigor de l’EBEP, els 
governs locals, fent ús de les potestats d’organització i 
de l’efectivitat del principi constitucional d’autonomia 
local en aquest àmbit, hagin establert una jornada 
diferent de l’existent a l’Administració General 
de l’Estat. En aquest cas cal preguntar-se si els 
òrgans del Govern local competents en la matè-
ria poden adoptar algun acord mitjançant el qual 
facin extensiva l’aplicació de la jornada ordinària 
que preveu l’article 4 del Reial decret llei als seus 
empleats públics locals. 

4.- Plantejat així el problema, s’han de diferen-
ciar nítidament tres nivells des d’una perspectiva 
formal (encara que amb importants conseqüències ma-
terials): a) Que la jornada general o ordinària dels 
funcionaris públics locals s’hagi establert a través 
d’un Acord o Pacte; b) Que la jornada general o 
ordinària dels empleats públics locals (funcionaris 
i laborals) s’hagi determinat per mitjà d’un Acord 
que estableixi les condicions comunes a ambdós 
col·lectius (article 36.3 EBEP), i c) Que la jornada 
general o ordinària s’hagi establert a través d’un 
Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei 
de l’entitat local. Vegem breument els tres supòsits: 

Jornada general o ordinària dels funcionaris 
públics establerta a través d’un Acord o Pacte 

5.- Si la jornada de treball dels funcionaris públics 
es troba recollida en un Pacte o Acord res impe-
deix que l’Administració local pugui deixar sense 
eficàcia el contingut d’un Pacte o Acord de con-
formitat amb el que preveu l’article 38.10 EBEP. 
Aquest precepte preveu el següent: 

“Es garanteix el compliment dels pactes i acords, 
llevat que excepcionalment i per una causa greu d’in-
terès públic derivada d’una alteració substancial de les 
circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de 
les administracions públiques suspenguin o modifiquin 
el compliment de pactes i acords ja signats, en la me-
sura estrictament necessària per salvaguardar l’interès 
públic.

“En aquest supòsit, les administracions públiques 
han d’informar les organitzacions sindicals de les cau-
ses de la suspensió o modificació.” 

6.- Fem una ràpida exegesi d’aquest enunciat 
normatiu: 

a) S’estableix, en primer lloc, una regla de garan-
tia del compliment de pactes i acords. 

b) Tanmateix, es pot eludir “excepcionalment” 
aquest compliment, i sempre que es doni “una 
causa greu d’interès públic” que estigui directa-
ment connectada amb una “alteració substancial 
de les circumstàncies econòmiques”. Sens dubte es 
tracta d’enunciats amb un alt contingut de “concep-
tes jurídics indeterminats” que caldrà precisar en 
funció del cas concret al qual es pretenguin aplicar.

c) Són competents per adoptar aquesta mesu-
ra excepcional “els òrgans de govern de les admi-
nistracions públiques”, la qual cosa marca un clar 
paral·lelisme amb l’atribució recollida a l’article 
47 EBEP quan atorga a les administracions públiques 
la facultat d’establir la jornada general i les especials. 

d) L’abast d’aquestes mesures excepcionals pot 
ser la “suspensió” o la “modificació” del compli-
ment d’aquests acords, que podria ser una suspensió 
o modificació parcial (de determinades clàusules) o po-
dria ser íntegra de tot el contingut del Pacte o Acord. 

e) I, en fi, l’enunciat es tanca amb la precisió que la 
suspensió o modificació s’ha d’inspirar en un judici 
de proporcionalitat i amb una finalitat molt pre-
cisa, és a dir, ha de ser adoptada “en la mesura 
estrictament necessària per salvaguardar l’interès 
públic”. El test de control sobre si la mesura és “estric-
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tament necessària” per salvaguardar l’interès públic, és 
possiblement el més complex de justificar, però el més 
raonable seria que se n’acrediti la idoneïtat, necessitat 
i proporcionalitat estricta. 

7.- La doctrina s’ha anat ocupant amb més intensi-
tat d’aquest important enunciat, atès que està sent ja 
aplicat a nombroses administracions públiques. Aquest 
desequilibri en l’efectivitat dels acords de la negocia-
ció col·lectiva en la funció pública a favor de l’Admi-
nistració pública es deriva –tal com assenyala Palomar 
Olmeda– del paper constitucional que compleix i dels 
interessos públics que ha de salvaguardar (PaLomar oL-
meDa, A., “La desvinculación de lo pactado en el Estatu-
to Básico del Empleado Público”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 144, 2009). 

8.- D’altra banda, la professora Cantero Martínez 
ha escrit recentment el següent: 

“En tot cas, es tracta d’un concepte jurídic inde-
terminat que deixa amplis marges de llibertat per a 
l’Administració, no només a l’hora d’apreciar la con-
currència del supòsit de fet habilitant de la norma, sinó 
també a l’hora de determinar les mesures concretes 
afectades per la desvinculació, que, tal com es deriva 
de la dicció del mateix precepte, poden ser totes les 
que tinguin o puguin tenir una repercussió econòmica 
per a l’Administració” (cantero martínez, J., “Les mesu-
res de racionalització de plantilles en l’ocupació pública 
local i en un context de contenció fiscal”, Quaderns de 
Dret Local, núm. 28, Fundació Democràcia i Govern 
Local, febrer de 2012). 

9.- La jurisprudència ha conegut alguns supòsits en 
els quals ha tractat de forma més directa o indirecta 
l’esmentat article 38.10 EBEP, però atès que l’esclat de 
la crisi es va produir l’any 2008 i les mesures més fortes 
des del sector públic es van començar a prendre a fi-
nals de 2009 i principis de 2010, és obvi deduir que en-
cara no tenim una clara delimitació jurisprudencial de 
l’abast d’aquest enunciat, però tot i així ja hi ha dades 
jurisprudencials que ens situen en el camp d’aplicació 
d’aquest precepte. 

10.- En tot cas, la major part dels pronunciaments 
s’han produït principalment en el marc de l’aplicació al 
seu moment del Reial decret llei 8/2010, que va donar 
lloc a una conflictivitat jurisprudencial notable. Així, 
la sentència de la Sala Contenciosa Administra-
tiva de l’Audiència Nacional de 21 de setembre 
de 2011 (JUR 2011/345208) reconeix de manera 
expressa que la suspensió de les clàusules de 
contingut retributiu de l’Acord Govern-Sindicats 

signat el 25 de setembre de 2009, que va portar a 
terme el Reial decret 8/2010, està emparada en l’ar-
ticle 38.10 EBEP, ja que es va reunir a la Mesa general 
de negociació (aspecte formal) i així mateix encaixa-
va plenament dins de l’habilitació que recollia el citat 
article (greu deteriorament de les finances públiques, 
com expressa l’exposició de motius del Reial decret llei 
8/2010). Sota aquest punt de vista s’han de portar a 
col·lació també aquí la Interlocutòria de l’Audiència 
Nacional de 28 d’octubre de 2010 i, entre altres, la 
STSJ de Madrid 20001/2011, de 30 de juny, RJCA 
1751/2010, on s’indica que al personal funcionari, 
a diferència del personal laboral (amb les preci-
sions que seguidament es faran), és plenament 
aplicable l’article 38.10 EBEP “cuando concurran 
las causas habilitantes para ello”, cosa que repre-
senta una translació de la clàusula rebus sic stan-
tibus al Dret Públic en l’àmbit de la funció públi-
ca. Referències també a l’esmentat article 38.10 EBEP, 
entre altres, en la STSJ de Catalunya 1053/2011, de 6 
d’octubre. 

11.- Sota aquestes premisses normatives, doctri-
nals, i elements recollits en diferents obiter dicta dels 
tribunals de justícia, es pot perfectament conclou-
re que les administracions locals, a través dels 
òrgans competents, poden fer ús de la facultat 
excepcional que els atribueix l’article 38.10 EBEP, 
per procedir a la suspensió o modificació dels 
acords que estableixin una jornada inferior a l’es-
tablerta en aquests moments per al sector públic 
estatal, atenent a les greus circumstàncies per les 
quals travessa l’economia espanyola i, més con-
cretament, a la imperiosa necessitat d’adoptar 
mesures excepcionals que contribueixin a reduir 
el dèficit públic fins als estàndards fixats per la Unió 
Europea per a l’any 2013. 

12.- En principi, no ens planteja cap dubte que 
aquesta suspensió o modificació es pot dur a terme, 
ja que es tracta d’una mesura de naturalesa ex-
cepcional que s’adopta a imatge i semblança de 
l’acordada per part de l’Estat, però en ús de les 
potestats locals inherents al principi d’autonomia 
local. Es dóna, a més, el pressupòsit de fet habili-
tant (“causa greu d’interès públic derivada d’una 
alteració substancial de les circumstàncies econò-
miques”), aspecte aquest que es pot acreditar fefaent-
ment per un paral·lelisme amb les mesures que s’han 
adoptat en el Reial decret llei 20/2011 i per la justifica-
ció que de les mateixes es fa en l’exposició de motius 
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d’aquest. I, en fi, la finalitat i proporcionalitat de 
la mesura es podrien justificar perfectament en 
el fet que té com a objecte salvaguardar l’interès 
públic (igual que ja s’ha fet en el sector públic estatal, 
ja que també les entitats locals han d’estar regides pels 
criteris de control del dèficit públic, més encara des de 
la modificació de l’article 135 CE i la consagració del 
principi d’estabilitat pressupostària per als ens locals) 
i és “estrictament necessària” perquè supera ra-
onablement el test de proporcionalitat: idoneïtat, 
necessitat i proporcionalitat estricta. 

13.- Òbviament, tal com assenyala el segon parà-
graf de l’article 38.10 EBEP, aquestes mesures ex-
cepcionals no han de ser negociades amb la re-
presentació sindical, sinó que només cal que, 
abans de la seva adopció, s’informi les organitza-
cions sindicals de les causes de la suspensió o de 
la modificació. 

14.- En conclusió, res impedeix que els òrgans 
de govern de les entitats locals que, en ús de les 
potestats derivades de la seva autonomia local, 
disposin d’acords en els que s’estableixi, en els 
termes abans indicats, una jornada inferior a la 
que estipula l’article 4 del Reial decret llei 20/2011, 
puguin estendre l’aplicació de la mateixa als seus 
propis funcionaris invocant el pressupòsit de fet 
habilitant que recull l’article 38.10 EBEP, i procedir 
així a la modificació o, si s’escau, a la suspensió 
temporal de la jornada fins llavors vigent.

Jornada general o ordinària del personal la-
boral recollida en un Acord de condicions co-
munes per a funcionaris i laborals 

15.- En el cas que la jornada s’hagi recollit en un 
Acord que estableixi condicions comunes per al 
personal funcionari i laboral, tal com ha regulat 
l’article 36.3 EBEP, l’esquema d’aplicació és el ma-
teix que el previst per al personal funcionari, ja 
que en aquest cas el determinant no és la natu-
ralesa de la relació d’ocupació (funcionari o labo-
ral), sinó l’instrument normatiu a través del qual 
es vehicula la regulació de les condicions de tre-
ball. 

16.- Efectivament, sense entrar en més detalls que 
ara no interessen, la doctrina laboralista ha exposat 
amb claredat que de l’article 38.8 EBEP es deriva una 
naturalesa dual d’aquests pactes i acords, la qual cosa 

no implica que en el cas dels supòsits de negociació 
conjunta s’hagin de formalitzar en instruments dife-
rents (acords/pactes i convenis col·lectius), sinó que es 
produeix una mena “d’administrativització” o “publifi-
cació” de la negociació col·lectiva laboral, que es regu-
laria així per “normes administratives” (roqueta Buj, R., 
“Los ajustes en materia de personal en las Administra-
ciones Públicas”, Boletín de Función Pública del INAP, 
núm. 6, 2011). En realitat, el que es produeix és una 
capacitat d’atracció més forta de la posició de l’ocu-
pador (Administració pública) i dels interessos que sal-
vaguarda (interessos públics), que imposa formalment 
(encara que amb conseqüències materials de primera 
importància) la preeminència de l’instrument “públic” 
Pacte o Acord enfront del Conveni col·lectiu. 

17.- I això té, en efecte, importants conseqüèn-
cies materials. La més rellevant als nostres efectes és 
que l’article 38.10 EBEP és directament aplicable 
no només al personal funcionari, sinó també al 
personal laboral que hagi negociat condicions 
comunes a través d’aquest instrument del Pacte 
o Acord, i per tant, en aquests casos, l’Adminis-
tració local pot adoptar així mateix mesures ex-
cepcionals que, després d’acreditar l’existència 
del pressupòsit de fet habilitant i de la finalitat i 
proporcionalitat de la mesura, comportin la mo-
dificació o suspensió de la jornada laboral també 
del personal laboral. 

18.- Aquesta important conseqüència es veu refor-
çada des del moment que la recent Llei 36/2011, de 10 
d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, preveu en 
l’article 3, apartat e), quan regula les matèries excloses 
del coneixement dels òrgans jurisdiccionals de la juris-
dicció social, el supòsit següent: 

“e) Dels pactes o acords concertats per les adminis-
tracions públiques de conformitat amb el que preveu la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’emple-
at públic, que siguin aplicables al personal funcionari 
o estatutari dels serveis de salut, ja sigui de manera 
exclusiva o conjunta amb el personal laboral; i so-
bre la composició de les meses de negociació sobre les 
condicions de treball comunes al personal de relació 
administrativa i laboral.” 

Queda, per tant, meridianament clar que els pac-
tes o acords de condicions comunes romanen fora de 
l’àmbit competencial de la jurisdicció social, de mane-
ra que cal enquadrar-los com un objecte propi de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i, per tant, no 
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s’hi pot dubtar que és aplicable el que disposa l’article 
38.10 EBEP, també per al personal laboral. 

Jornada general o ordinària del personal la-
boral de les entitats locals establerta a través 
d’un Conveni col·lectiu

19.- Tanmateix, en aquest cas concret la solució és 
molt diferent, únicament i estrictament per mo-
tius formals. En altres paraules, les formes condicio-
nen plenament el contingut de la solució: en haver-se 
incorporat la jornada de treball a través d’un Con-
veni col·lectiu, la modificació d’aquest es regeix 
exclusivament pel Dret Laboral sense tenir en 
compte en cap moment la qualificació subjectiva 
de l’ocupador (Administració pública) ni els inte-
ressos que aquest ha de salvaguardar (interessos 
públics). No hi ha cap dubte que la “solució legal” no 
està en consonància amb els principis i regles constitu-
cionals que recull l’article 103 CE. Però en aquest punt 
els pronunciaments jurisprudencials són molt contun-
dents. 

20.- En efecte, per només portar a col·lació un 
pronunciament recent com és la Interlocutòria de 
l’Audiència Nacional de 28 d’octubre de 2010 
ja citada, allà se’ns recorda expressament quines 
són les diferències del règim de negociació entre 
el personal funcionari i el personal laboral, ja que 
pel que fa als efectes jurídics d’allò acordat és obvi 
que, d’acord amb el que preveu l’article 38.10 EBEP, 
l’Administració es pot desvincular (en els termes ja 
examinats) d’aquest Acord, mentre que “los Con-
venios colectivos una vez aprobados por la 
CECIR obligan a la Administración durante su 
vigencia, siendo inaplicable lo dispuesto en el 
artículo 38.10 EBEP”.

21.- La situació no pot ser més paradoxal per a 
l’Administració pública i per als interessos públics que 
ha de salvaguardar. Una vegada més s’observa la ina-
dequació absoluta que representa aplicar els principis 
i regles d’un ordenament construït al marge dels inte-
ressos públics a les administracions locals, i en aquest 
cas el tema és particularment greu per l’ampli nombre 
de laborals que treballen en el sector públic local i que 
en algunes entitats locals són, amb molt, el percentat-
ge més alt del personal al seu servei. 

22.- L’única porta oberta que ha deixat la juris-
prudència a la modificació o suspensió d’aques-

tes condicions acordades a través de Conveni 
col·lectiu és que sigui la Llei (o norma amb rang 
de llei) la que dugui a terme aquesta operació. 
Malgrat els dubtes que aquesta operació va plantejar 
a la mateixa Audiència Nacional, que va elevar una 
qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucio-
nal sobre aquest determinat aspecte del Reial decret 
llei 8/2010, la Interlocutòria del Tribunal Constitu-
cional 85/2011, de 7 de juny, és molt contundent 
ja que considera que la qüestió plantejada és notòria-
ment infundada, perquè “(…) del artículo 37.1 CE no 
emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inaltera-
bilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, 
incluso aunque se trata de una norma sobrevenida 
(…) (ya) que, en virtud del principio de jerarquía nor-
mativa, es el convenio colectivo el que debe respetar 
y someterse no solo a la Ley formal, sino, más gené-
ricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y 
no al contrario”. 

23.- A partir d’aquests pressupòsits, es pot con-
cloure perfectament que per mitjà de llei formal 
o per norma amb rang de llei es pot modificar o 
suspendre allò acordat a través d’un Conveni col-
lectiu. I això és el que van fer els “legisladors excepci-
onals” de maig de 2010 (Reial decret llei 8/2010) i de 
desembre de 2011 (Reial decret llei 20/2011) en dife-
rents àmbits, i, en allò que ara ens importa, en el tema 
d’ordenació del temps de treball (jornada), les regles 
les fan extensives a tot el personal del “sector públic 
estatal” i, per tant, també al personal laboral de l’Ad-
ministració General de l’Estat, dels seus organismes i 
ens dependents, així com al personal del sector públic 
empresarial. 

24.- D’aquí la incongruència de la qual parlàvem 
en passatges anteriors d’aquest Informe: tot i que es 
defensi l’extensió de les previsions de l’article 4 del Re-
ial decret llei a través de la norma de reenviament de 
l’article 94 LBRL, aquesta operació només seria aplica-
ble al personal funcionari i no al personal laboral. No 
es podria de cap de les maneres dur a terme aquesta 
extensió: tampoc per la via de l’article 38.10 EBEP, lle-
vat del supòsit examinat anteriorment (Acord de con-
dicions comunes). És possible, sí que és cert, denunciar 
el Conveni, renegociar o acudir –només en els temes 
salarials i amb moltes limitacions per a l’Administració 
pública– a allò que preveu el Reial decret llei 7/2011, 
de 10 de juny, de mesures urgents per a la reforma de 
la negociació col·lectiva. Però sobre aquests punts és 
millor no aprofundir, atès que seran objecte de modi-
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ficació en la imminent reforma del mercat laboral que 
s’aprovarà en els pròxims dies.2

25.- Per tant, al personal laboral de les entitats 
locals les condicions de treball del qual s’hagin fi-
xat per Conveni col·lectiu, no se li aplica l’article 
38.10 EBEP i tan sols una llei (o norma amb rang 
de llei, ja sigui aquesta estatal o autonòmica: ATC 
104/2011, de 5 de juliol) pot modificar o suspen-
dre aquests acords, llevat que s’acudeixi als procedi-
ments previstos en la legislació laboral. No deixa de ser 
sorprenent com el Dret Laboral és aquí un instrument 
d’una rigidesa evident davant la flexibilitat que en 
aquest punt presenta el Dret de la Funció Pública. Con-
vindria, tal com ha proposat recentment la professora 
Cantero Martínez, que el legislador unifiqués clara-
ment aquesta qüestió, atès el procés de convergència 
que s’ha produït en molts camps de l’ocupació pública, 
i ja que aquesta aplicació mecànica de les concepci-
ons formals en l’àmbit material de les administracions 
públiques perjudica notablement els interessos públics 
d’un país que es troba en una situació crítica pel que fa 
a les finances del seu sector públic. 

CONCLUSIONS

Primera.- La qüestió objecte d’aquest Informe és 
un tema controvertit, tant des del punt de vista 
doctrinal com de les diferents posicions instituci-
onals que s’han abocat recentment. No obstant 
això, la jurisprudència contenciosa administrati-
va, bàsicament dictada en relació amb acords o 
normes anteriors a l’entrada en vigor de l’EBEP, 
ha considerat –en una línia jurisprudencial cons-
tant– que l’article 94 LBRL era una norma bàsica 
aplicable a aquest supòsit. 

Segona.- Les dues preguntes clau que es pre-
tenen resoldre en aquest Informe són, en primer 
lloc, si la reordenació del temps de treball que 
preveu l’article 4 del Reial decret llei 20/2011, 
de 30 de desembre, és aplicable a les entitats lo-
cals (ja sigui directament, com a norma bàsica, o 
a través de la norma de reenviament de l’article 
94 LBRL). I, en segon lloc, si l’entrada en vigor de 

l’EBEP va comportar un canvi d’escenari norma-
tiu i, per tant, la derogació implícita de l’article 94 
LBRL, sense perjudici que continuï mantenint la 
seva vigència temporal condicionada fins que es 
desenvolupin plenament les previsions que recull 
l’article 47 EBEP per part de cada Administració 
pública. 

Tercera.- L’Informe conclou, pels motius exposats 
abans, que l’article 4 del Reial decret llei 20/2011 no 
és aplicable directament a les entitats locals, ja que 
limita el seu radi d’acció al “sector públic estatal”. 
Tampoc té la consideració de norma bàsica, ja que 
–a diferència dels articles 2 i 3 de la mateixa norma– 
no estableix res sobre aquest punt. 

Quarta.- La pregunta gira, en conseqüència, al 
voltant de si és aplicable aquesta previsió que re-
cull l’article 4 esmentat segons el que disposa l’ar-
ticle 94 LBRL (és a dir, pel reenviament que efec-
tua aquesta norma a la jornada dels funcionaris 
de l’Administració General de l’Estat). La qüestió, 
així plantejada, és supèrflua, ja que si és aplicable 
l’article 94 LBRL ho hauria estat també amb ante-
rioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei, i 
si no ho és no l’afecta en absolut. 

Cinquena.- El focus d’atenció s’ha de situar, per 
tant, en si el que disposa l’article 47 EBEP com-
porta una derogació implícita de l’article 94 LBRL. 
Una qüestió difícil de resoldre per la complexa 
estructura del mateix EBEP pel que fa a vigència, 
aplicabilitat i derogació de determinades normes, 
cosa que exigeix   una interpretació tant històrica 
com finalista o teleològica, així com sistemàtica, 
de les normes objecte d’anàlisi. 

Sisena.- L’article 94 LBRL és una norma bàsi-
ca de clar contingut limitador o condicionant de 
les potestats d’organització de les entitats locals, 
l’abast del qual no s’adequa bé amb el principi 
d’autonomia local garantit en la Constitució i en 
la CEAL. A més –i no és una dada menor– aques-
tes restriccions procedeixen de la legislació pre-
constitucional, i es van inserir en la legislació 
postconstitucional sense que ningú plantegés la 
pregunta sobre el seu correcte encaix en el princi-
pi d’autonomia local. 

2. Durant la fase de composició d’aquest Informe per a aquest número de la Revista, ha estat publicat el Reial decret llei 
3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (suplement en llengua catalana al BOE núm. 
36, d’11 de febrer de 2012). L’important contingut d’aquesta reforma laboral, també pel que fa al sector públic i a l’objecte 
d’aquest Informe, no pot ser tractat en aquests moments.
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Setena.- És cert que el Tribunal Suprem, en una 
reiterada i constant jurisprudència, ha considerat 
sempre que aquest article 94 LBRL era directament 
aplicable als funcionaris de les administracions lo-
cals (no així als laborals, com és obvi), a través 
d’aquesta “norma de reenviament” a la jornada 
que, en còmput anual, establís l’Administració 
General de l’Estat per als seus funcionaris (fixa-
da normalment en una Resolució). Però aquesta 
jurisprudència, en la seva immensa majoria, s’ha 
produït respecte a acords o normes reglamentà-
ries anteriors a l’entrada en vigor de l’EBEP. I els 
escassos pronunciaments judicials sobre acords 
posteriors a l’entrada en vigor de l’EBEP han con-
tinuat reproduint de forma mecànica un raona-
ment que ha de ser revisat en la seva integritat, ja 
que hi ha hagut un canvi normatiu bàsic que mo-
difica substancialment els termes del problema. 

Vuitena.- Entendre l’exacte abast de l’article 47 
EBEP requereix emmarcar-lo en les finalitats que 
pretenia el legislador bàsic amb la seva aprova-
ció, que va voler articular un canvi de paradigma 
en la manera d’entendre les relacions de treball 
a les administracions públiques. Efectivament, la 
nova legislació bàsica pretén reforçar el principi 
d’organització i de gestió de totes les administra-
cions públiques (locals, incloses), així com elimi-
nar les traves que hi havia en la legislació bàsica 
anterior (també en la LBRL). Tal com ha reconegut 
el mateix Tribunal Suprem en una abundant ju-
risprudència, les lleis s’han d’interpretar d’acord 
amb el principi d’autonomia local garantit consti-
tucionalment i reconegut en la CEAL. 

Novena.- L’article 47, per tant, és una “norma 
habilitadora” que permet a les administracions 
públiques –en lògica correspondència amb una 
matèria estrictament organitzativa com és l’esta-
bliment de la jornada dels funcionaris– establir “la 
jornada general i les especials”, òbviament prèvia 
negociació amb les organitzacions sindicals [ar-
ticle 37.1.m) EBEP]. L’establiment de la “jornada 
general” dels funcionaris públics locals és, en de-
finitiva, a partir de l’EBEP, competència de cada 
Administració local, així com la determinació de 
la jornada “en còmput anual”; caldrà considerar 
derogat implícitament l’article 94 LBRL perquè to-
tes dues “normes bàsiques” (article 94 LBRL i 47 
EBEP) no poden ser “integrades” en una “norma 
comuna”, ja que la primera estableix uns límits 

expressos que vulneren directament el principi 
d’autonomia local i les potestats d’organització i 
gestió dels recursos humans inherents a aquell, 
més encara des que el (nou) legislador bàsic va 
establir una nova arquitectura conceptual a l’hora 
de desenvolupar les polítiques de personal a les 
administracions públiques. 

Desena.- Això no comporta, en cap cas, que 
l’article 94 LBRL no sigui aplicable. La seva de-
rogació, per efecte de la disposició final quarta, 
apartat tercer, té un clar caràcter de “condiciona-
da”, atès que la jornada és una matèria que s’in-
sereix fàcilment en les expressions “ordenació, 
planificació i gestió” del personal funcionari. Tot 
això implica que l’article 94 LBRL seguirà mante-
nint una “vigència temporal condicionada” (o si 
es prefereix una “aplicabilitat condicionada”) atès 
que la derogació produïda és, així mateix, una 
“derogació diferida” que es condiciona, al seu 
torn, a que cada Administració pública (en aquest 
cas, local) exerceixi les seves competències atribu-
ïdes a l’article 47 EBEP i aprovi un Acord (o, si es-
cau, una disposició de naturalesa reglamentària) 
on es reculli quina és la jornada general i les espe-
cials dels seus funcionaris. Si les administracions 
locals no han fixat per aquests procediments i a 
partir de la data d’entrada en vigor de l’EBEP la 
jornada general i les especials, seguirà sent com-
pletament aplicable (com a norma amb vigència 
temporal condicionada) el reenviament que pre-
veu l’article 94 LBRL. No cal dir que aquesta inter-
pretació és la més coherent amb la salvaguarda 
del principi d’autonomia local i de les potestats 
d’organització de cada entitat local. 

Onzena.- A més, no es pot prescindir del fet 
que el legislador bàsic d’ocupació pública “diu” 
en innombrables ocasions que siguin les adminis-
tracions públiques les que desenvolupin aspectes 
concrets de les relacions d’ocupació pública, par-
ticularment tots els que tenen una dimensió or-
ganitzativa. Això implica que les administracions 
locals estan perfectament habilitades per a aquest 
“desplegament” (concretament en aquest cas de 
la jornada). I aquesta atribució genèrica és perfec-
tament compatible amb la identitat d’expressions 
que utilitzen l’article 47 i la disposició final quarta, 
apartat tercer, EBEP (“administracions públiques” i 
“en cada Administració pública”, respectivament), 
de manera que el mateix legislador bàsic ja pre-
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veia expressament que aquest desplegament no 
només es portaria a terme per llei, sinó que també 
podia ser exercit per “normes reglamentàries” de 
qualsevol Administració pública. 

Dotzena.- I tot això té plena coherència en un 
model que pretén l’aproximació gradual dels rè-
gims de personal funcionari i laboral de les admi-
nistracions públiques, com és la voluntat expres-
sada pel mateix EBEP en l’exposició de motius. No 
té cap sentit, en un nivell de gestió de recursos 
humans, aquesta diferenciació de jornades entre 
personal funcionari i laboral. Per això la determi-
nació de la jornada s’enquadra fàcilment en una 
de les “condicions de treball comunes” que s’han 
de negociar en les respectives meses d’aquest ca-
ràcter, i reflectir després en un Acord de condici-
ons comunes, subjecte en la seva fiscalització a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

Tretzena.- En qualsevol cas, no cal amagar 
que les mesures que estableix el Reial decret 
llei 20/2011, i més concretament la “reordenació 
del temps de treball”, van ser aprovades per fer 
front a la greu situació econòmica existent i amb 
la finalitat de sanejar les finances públiques. 
Per tant, res impedeix als òrgans de govern de 
les entitats locals fer ús de l’article 38.10 EBEP i 
“despenjar-se” (és a dir, optar per la modificació 
o suspensió) dels acords o pactes de condicions 
de treball (per exemple, que estableixin jorna-
des de treball substancialment menors), fent ex-
tensiva la jornada establerta en l’esmentat Reial 
decret llei als seus funcionaris públics o, simple-
ment, modificant les seves condicions anteriors. 
Es produeix el pressupòsit de fet habilitant, així 
com també es justifica la mesura per la seva fi-
nalitat i proporcionalitat. Però, això sí, ha de ser 
acordada per cada entitat local en ús de les seves 
competències, derivades del principi d’autono-
mia local i de les potestats d’organització sobre 
els seus recursos humans. 

Catorzena.- Aquesta aplicació de l’article 38.10 
EBEP es limita exclusivament als funcionaris pú-
blics, i es pot fer extensiva aquesta modificació o 
suspensió també al personal laboral sempre que 
s’hagi establert un Acord de condicions comunes 
de treball per al personal funcionari i per al perso-
nal laboral (article 36.3 EBEP). En aquest cas tam-
bé es podria fer ús d’aquesta clàusula excepcional 
i estendre la jornada laboral a aquest col·lectiu. 

Quinzena.- El que no es pot és pretendre apli-
car l’article 38.10 EBEP als convenis col·lectius, ja 
que en aquest cas no hi ha possibilitat d’esten-
dre aquesta solució excepcional, podent-se afir-
mar que els interessos públics es dilueixen i les 
administracions públiques s’assimilen (fet que no 
és cert materialment) als ocupadors de Dret pri-
vat. No hi ha dubte que, igual que passava amb 
l’aplicació anterior de l’article 94 LBRL, tot el sis-
tema dissenyat no té coherència institucional, ja 
que fragmenta una política instrumental vincula-
da amb les potestats d’organització (com és la de 
jornada) segons quin sigui el col·lectiu de perso-
nal al qual es dirigeixi (funcionaris o laborals). 

Setzena.- En aquest marc normatiu tan disfun-
cional és on cal entendre la finalitat i raonabili-
tat de les innovacions normatives que estableix 
l’EBEP. La primera, reforçar l’autonomia organit-
zativa i de gestió de persones a les administraci-
ons locals (article 47 EBEP), per tal de salvaguardar 
de manera efectiva el principi constitucional d’au-
tonomia local, i treure’l de qualsevol intervenció 
o intromissió del legislador en l’exercici d’aquest 
principi. La segona, preveure un sistema que ten-
deixi a la homogeneïtat de les condicions de tre-
ball dels empleats públics (en aquest cas, locals), 
mitjançant una unificació del seu règim jurídic en 
alguns casos i, pel que ara interessa, a través de 
l’establiment d’una negociació de les condicions 
comunes d’ambdós col·lectius, així com d’una 
expressió formal única d’aquests acords, que es 
fiscalitzaran davant la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa. 

Barcelona, 30 de gener de 2012




