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Resum

La necessitat de dotar l’Administració pública d’instruments de flexibilitat en la gestió de l’ocupació pública, 

ha portat el legislador a introduir la figura de l’acomiadament col·lectiu en l’àmbit de les administracions pú-

bliques en general, i qualsevol que sigui la forma organitzativa de les mateixes. En aquest treball s’analitzen 

alguns elements centrals de la nova regulació i dels primers precedents judicials que es van coneixent, i que 

denoten una manca de sintonia entre la normativa substantiva i la normativa economicofinancera i pressupos-

tària.

Paraules clau: acomiadament col·lectiu; sector públic; acomiadament; règim laboral ocupació pública; causes econòmi-

ques; insuficiència pressupostària.

Collective redundancies in Public Administrations

Abstract

The Spanish legislator has introduced collective redundancies in Public Administrations regardless its form of 

organization. This measure responds to the necessity of providing Public Administrations with flexible mana-

gement tools. This article analyzes some key elements of the new regulation and the first judgments in this 

matter and shows the lack of harmony between the substantive regulation and the economic, financial and 

budget regulation.

Keywords: collective redundancies; public sector; dismissal; public personnel with labor contracts; economic causes; bud-

get shortfalls. 
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Introducció

No sembla necessari insistir en la necessitat per a les 
administracions públiques de trobar un marc jurídic 
d’eficiència en la gestió dels seus recursos humans. Du-
rant força temps es va veure a la legislació laboral la 
panacea per aconseguir l’eficàcia en aquesta gestió, 
per un fenomen d’imitació evident amb el que passava 
en l’àmbit laboral.

Tanmateix, el cert és que l’aplicació de la legislació 
administrativa en la selecció, en el règim disciplinari i 
organitzatiu i en l’ordenació mateixa del sistema públic, 
i sobretot les exigències que procedeixen de la legislació 
i de la normativa pressupostària i economicofinancera, 
van fer perdre aviat l’esperança que realment l’aplicació 
del règim laboral fos la panacea que aconseguís la flexi-
bilitat de les relacions laborals en l’ocupació pública, 
que, d’alguna manera, esdevé l’atractiu del món privat.

A partir d’aquesta consideració, i de la necessitat 
evident d’acomodar les relacions d’ocupació pública a 
les exigències d’un entorn de reducció de la despesa 
pública i de reducció o supressió d’alguns serveis, el 
debat se centra en un element clau: la possibilitat de 
l’acomiadament a les administracions públiques.

En aquest punt, hem d’insistir que el plantejament 
que es realitza aquí se centra en els empleats públics 
sotmesos al règim laboral i amb preterició dels funcio-
naris públics, el règim d’inamovibilitat dels quals és un 
dels elements introduïts expressament per l’EBEP com 
a manera de reforçar l’estatut a què es refereix l’article 
103.3 de la CE.

Situats en aquest pla cal indicar que la reforma in-
troduïda, finalment, per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, 
de mesures urgents per a la reforma del mercat labo-
ral, ha hagut de fer, en primer terme, una acotació de 
caràcter orgànic per diferenciar entre les entitats que 
tenen un règim mercantil de mercat, i els altres em-
pleats públics que presten serveis a una entitat admi-
nistrativa encara que el seu vincle jurídic sigui, final-
ment, laboral i no administratiu.

Aquesta acotació serveix, en bona línia conceptual, 
per diferenciar fenòmens que certament exigeixen 
aquesta diferenciació, i no només en el règim de per-
sonal sinó en general, en el conjunt del seu règim jurí-
dic i del seu funcionament. És cert, com assenyala la 

norma laboral, que quan l’activitat de l’Administració 
és per la seva essència de dret privat i de règim mer-
cantil comú, el seu règim jurídic no s’ha de diferenciar 
del que s’aplica al conjunt dels empresaris, i no obstant 
això, quan s’aplica als òrgans i les necessitats adminis-
tratives, el seu règim ha de ser diferenciat.

En tot cas, i amb aquest caràcter general i introduc-
tori en el qual ens estem movent, cal indicar que el 
conjunt de les administracions públiques estan sotme-
ses, addicionalment, a una sèrie de determinacions i 
obligacions que procedeixen de l’entorn economicofi-
nancer i que realment estan condicionant el conjunt de 
l’activitat de les administracions afectades.

Assenyalem en aquest sentit, i a manera 
d’introducció, que la qüestió i la col·lisió entre amb-
dues referències –la legalitat substantiva laboral i 
l’economicofinancera i pressupostària– no apareix re-
solta d’una manera clarament satisfactòria en l’àmbit 
de la reforma laboral, i probablement això és el que 
explica que les primeres referències i els primers prece-
dents judicials no estiguin resultant tot el satisfactoris 
que es podria esperar. Això ens hauria de portar a re-
flexionar sobre si l’allau de normes, procedents de di-
ferents entorns i confluents anàrquicament en una 
mateixa realitat, arriben a produir els efectes volguts 
realment o, per contra, s’acaben anul·lant o reduint les 
unes a les altres. Seria important, en aquest punt, que 
les reformes responguessin a una lògica comuna i úni-
ca, i que, a partir de la mateixa, es projectin sobre rea-
litats diferenciades en el substantiu.

1. L’acomiadament col·lectiu en l’àmbit de les 
administracions públiques1

En l’estat de coses descrit la Llei 3/2012, de 6 de 
juliol, ha volgut dotar les administracions públiques 
d’un instrument per a la flexibilització parcial de 
l’ocupació pública, mitjançant la instauració d’un rè-
gim específic per a l’acomiadament col·lectiu.2 La con-
sideració de parcial a la qual ens acabem de referir de-
riva, en essència, de no haver intentat cap mesura 
semblant en àmbits que no siguin el de la reducció de 
plantilles, que, sens dubte, pot ser un element clau per 
a la reordenació laboral, però, per descomptat, no es 

1. Cruz Villalón, J., “Los expedientes de regulación de empleo en las Administraciones Públicas”, Revista de Derecho Social, 
núm. 49, 2010.

2. Jiménez asensio, R., Despidos colectivos en el sector público: se abre la veda, www.estudi.com/blog. Accessible el 7 d’abril 
de 2013.
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pot considerar l’únic amb el qual aconseguir una major 
adaptació del règim d’ocupació a les característiques 
canviants de les diferents organitzacions.3

La utilitat d’aquesta mesura deriva no només de les 
causes generals d’ordre econòmic, sinó també de 
l’existència d’una sèrie de precedents aplicatius, que 
demostren la dificultat de l’aplicació dels esquemes ha-
bituals del dret del treball per aconseguir una solució 
del mateix tenor que la que s’aplica en el conjunt de les 
relacions laborals. Les dificultats essencials de l’aplicació 
de les mesures de flexibilitat de plantilles via acomiada-
ment col·lectiu, deriven del fet que aquest, en essèn-
cia, pivota sobre la crisi econòmica, i la crisi econòmica 
–en l’àmbit públic– és difícil d’objectivar perquè, com 
indicarem reiteradament, no admet certament cap as-
similació amb la posició de l’empresari en crisi, sobre-
tot perquè la crisi d’allò administratiu esdevé, molt so-
vint, una crisi general d’allò públic que implica l’exercici 
de la potestat tributària o del deute públic com a ele-
ments per solucionar aquella.

És evident que l’empresari convencional no té, 
pràcticament, accés a cap de les dues possibilitats com 
a eines per a la solució de la seva crisi, que depèn dels 
agents externs, de la capacitat i del volum del negoci, i 
per tant de l’acceptació social dels seus productes. En 
essència no és sinó una manifestació més de la diferent 
posició ordinamental que l’Administració pública té en 
l’àmbit social.

D’aquesta manera, podem indicar que la introduc-
ció d’elements de flexibilitat –en aquest cas, 
d’especificitats en l’acomiadament col·lectiu– en la 
conformació i el manteniment de les plantilles en 
l’àmbit del “nucli dur” d’allò públic constitueix una 
certa novetat, que surt al pas de les dificultats reals 
que, fins al moment, havia tingut l’aplicació d’aquesta 
figura en l’àmbit administratiu pur, per la dificultat 
d’acreditar les pèrdues econòmiques en una sèrie 

d’entitats que, com hem indicat abans, tenen la capa-
citat de quadrar unilateralment els seus ingressos amb 
decisions lligades al poder d’imperium.

Aquesta qüestió, per més que ara s’hagi fet un in-
tent d’acotació de les variables que justifiquen l’adopció 
de la mesura, estarà sempre sobrevolant en un àmbit 
com el que s’analitza aquí. Tornarem més endavant so-
bre aquesta qüestió, que convé, tanmateix, deixar 
apuntada, perquè realment en l’encert de la fórmula 
proposada es juga la viabilitat i la utilitat de la mateixa.

En tot cas, abans d’analitzar el règim jurídic concret, 
convindria indicar que l’opció de la Llei 3/2012, de 6 de 
juliol, ha estat la de diferenciar els fenòmens administra-
tius i la forma d’articulació dels acomiadaments 
col·lectius en cada un dels diferents fenòmens de perso-
nificació pública.4 Amb vocació de síntesi podem recor-
dar, en aquest punt, que aquesta opció diferencia entre 
l’Administració clàssica i més representativa, que és la 
que és objecte d’anàlisi en aquest moment, i els fenò-
mens instrumentals addicionals –qualsevol que sigui la 
naturalesa jurídica dels mateixos– que s’han anat creant 
en els últims temps. La idea central és que mentre per a 
la primera s’ha de produir una certa adaptació del marc 
general (que mereix un tractament específic), en els se-
gons el que és aplicable (potencialment) és el règim ge-
neral de l’acomiadament col·lectiu, i aquí les peculiari-
tats són, certament, menors.

Aquesta delimitació es fa –no sense polèmica– so-
bre la base dels criteris establerts en la normativa de 
contractes públics i en el tractament que la mateixa es-
tableix dels conceptes d’Administració pública i de sec-
tor públic, que són els que s’incorporen, ara, a l’àmbit 
laboral, per establir el marc jurídic respectiu en què 
s’han de desenvolupar els acomiadaments col·lectius.

En aquest estudi centrem la nostra anàlisi única-
ment en l’àmbit del personal laboral de les administra-
cions públiques estrictament considerades.5

3. roqueta BuJ, R., “La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas”, Actualidad Laboral, 
núm. 3, Madrid, 2011; posteriorment, La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas, Tirant lo 
Blanch, València, 2012.

4. La STSJ de Madrid (Social) de 9 d’abril de 2013, en relació amb les societats que conformen Telemadrid, indica: “Por lo 
tanto, el legislador ha optado por la técnica de la remisión normativa, para determinar el ámbito de aplicación subjetiva de la 
norma. En concreto, remite a lo dispuesto en el art 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es cierto que se podía haber 
optado por la remisión a una norma sectorial del ámbito puramente administrativo, como sería, a título de ejemplo, la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, ya que la misma suele contener una delimitación clara del Sector Público, o a otras normas, 
como la que citan los demandados, pero lo cierto es que la remisión, se efectúa al referido párrafo primero del art. 3 LCSP. 
Partiendo de estas premisas, podemos concluir que la demandada es un ente público que no se encuentra entre los regulados por 
el punto 3.2 de la disposición adicional 20 del ET y debemos definirlo de conformidad con el art. 3.1 h) de la Ley del Contratos del 
Sector Público.”

5. La desconnexió de la nova regulació amb l’EBEP va ser ressaltada pel Consell d’Estat en el Dictamen de 4 d’octubre de 
2012, quan va assenyalar: “Con carácter previo al análisis del contenido de este título, debe llamarse la atención sobre el hecho
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2. Règim jurídic justificatiu de la utilització 
d’aquest mecanisme

Fora de la qüestió anterior que ens situa en un pla 
general, ens correspon en aquest punt analitzar el rè-
gim jurídic concret, i ho podem intentar sobre la base 
dels elements següents:

A) Definició:

El primer que fa el Reglament (Reial decret 
1483/2012, de 29 d’octubre) és definir què s’entén per 
acomiadament col·lectiu. Aquesta definició es realitza 
per referència, al seu torn, a dos conceptes: substantiu 
i orgànic.

Dins el primer, l’article 35 del Reglament6 estableix 
que, en un període de noranta dies, l’extinció del con-
tracte de treball afecti almenys:7

de que el Reglamento, dictado en esencia al amparo de la competencia prevista en el artículo 149.1.7 de la Constitución, y que
en relación con este título concreto también se refiere, en los términos que seguidamente serán analizados, a la legislación de 
estabilidad presupuestaria, no haya efectuado ninguna referencia al Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 
de abril), que contiene las normas sobre empleo y puestos de trabajo del personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas (artículo 2 de la Ley 7/2007). 1. La introducción de una regulación en nuestro Derecho de este género de despidos 
colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas se ha llevado a cabo por el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012, 
cuya disposición adicional segunda introduce una disposición adicional vigésima en el Estatuto de los Trabajadores que establece 
lo siguiente […].”

6. La STSJ de Castella i Lleó de 22 de gener de 2013 estableix la doctrina en aplicació de la normativa comunitària sobre la 
forma de consideració de l’acomiadament col·lectiu, quan assenyala: “Sin embargo tal motivo tampoco ha de prosperar, pues es 
precisamente la reciente doctrina sentada por la Sala Cuarta en Sentencia de 3 de julio de 2012, recurso 1657/2011, la que viene 
a interpretar la Directiva 98/59 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de despidos 
colectivos, y en la que concluye el Alto Tribunal que ‘[...] la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 (LCEur 1998, 
2531), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, cuya trans-
posición al derecho interno se ha realizado a través del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997). En efecto, el 
artículo 1 de la Directiva dispone que a efectos de la aplicación de la presente Directiva: a) Se entenderá por despidos colectivos 
los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el 
número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros: [...] señalando a continuación el pe-
riodo en el que han de producirse los despidos y el número de trabajadores afectados en relación al número de trabajadores del 
centro de trabajo. La Directiva, por tanto, conceptúa un despido como colectivo siempre que se de el elemento numérico y el 
temporal, apareciendo el causal mucho más atenuado que en la regulación contenida en el artículo 51 del Estatuto de los Traba-
jadores, pues solo exige que se trate de motivos no inherentes a la persona del trabajador’ […].”

En relació amb la Directiva, vegeu Carril Vázquez, X. M., “Notas acerca de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio 
de 1998 sobre despidos colectivos”, Actualidad Laboral, tom II, 2004.

7. En relació amb el moment del còmput, la STSJ de Galícia de 2 de maig de 2013 estableix:
“En cuanto al primero de los motivos de nulidad invocados, referido a que el ERE no afecte al número mínimo de trabajadores 

exigido por el art. 51 del ET (RCL 1995, 997)  y 35.1.c) del Reglamento [RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474)], cabe señalar que según 
dicho artículo 35, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la extinción de contratos de 
trabajo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (RCL 2007, 1964), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106), fundada en causas económicas, técnicas u organizativas se llevará a efecto mediante el 
procedimiento establecido en este Capítulo en los supuestos en que, en un periodo de noventa días tal extinción afecte al menos 
a: [...] treinta trabajadores en las entidades de la Administración local que ocupen a más de trescientos trabajadores.

“En el supuesto enjuiciado, en la comunicación inicial se hace referencia a que el expediente afecta a 32 trabajadores, y 4 
de los trabajadores inicialmente despedidos han vuelto a ser readmitidos en el periodo de consultas, tal como consta en el 
hecho probado quinto, por los motivos que se declaran en el mismo. Por lo tanto, es lo cierto que una vez finalizado el periodo 
de consultas no se alcanza el umbral numérico exigido por dicha norma [art. 51 del ET (RCL 1995, 97) y 35.1.c) del RD 1483/2012 
(RCL 2012, 1474)], por cuanto las extinciones afectaron a 28 trabajadores en una plantilla de 367 trabajadores laborales.

“Pero tampoco acogemos esta alegación como causa de nulidad, por cuanto los umbrales mínimos exigidos por el citado 
artículo concurrían al inicio del expediente, que es cuando hay que determinar el concreto número de trabajadores afectados 
a los efectos de acudir o no al procedimiento de despido colectivo, pues de no haberse llegado a ese umbral en el momento 
de los despidos, la decisión extintiva no podía haberse instrumentado por los cauces del despido colectivo, por causas objetivas. 
Diferencia esencial entre el régimen jurídico del despido colectivo y el propio del despido por causas objetivas es que el 
empresario, en este, queda facultado para extinguir unilateralmente el contrato, mientras que en aquel, por la relevancia que 
supone el número de trabajadores afectados, se ha estimado, hasta la reforma laboral de 2012 (con esta desaparece la 
autorización administrativa salvo por causa de fuerza mayor) que era necesario la obtención, previamente, de una autorización 
administrativa, expresiva de que concurren las causas que justifican su pretensión extintiva. Y la consecuencia de no seguirse 
los cauces del despido colectivo, cuando por el número de trabajadores inicialmente despedidos debía acudirse al mismo, es la 
nulidad del despido, según resulta del art. 122.2 de la LRJS. Por tanto, consideramos adecuado el trámite seguido para las 
extinciones contractuales, dado el número inicial de trabajadores afectados, para quienes el procedimiento colectivo ha ofrecido 
mayores garantías […].”
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a) Deu treballadors, al departament ministerial, a 
l’ens o organisme dependent de l’Administració Gene-
ral de l’Estat o que hi estigui vinculat, a la conselleria 
de les comunitats autònomes o a l’òrgan que aquestes 
determinin, als ens o organismes que en depenen o 
que hi estan vinculats, així com a les entitats de 
l’Administració local i als ens o organismes que en de-
penen, que ocupin menys de cent treballadors.8

El precepte, enfront del que estableix l’article 1r per 
al conjunt dels empresaris, es limita a concretar l’àmbit 
on s’han de computar els deu treballadors per referèn-
cia a un departament ministerial, a una conselleria o a 
una administració local, i, addicionalment, a un dels 
ens públics vinculats o dependents de qualsevol de les 
administracions indicades.

b) El 10 per 100 del nombre de treballadors 
d’aquests, al departament ministerial, ens o organisme 
dependent de l’Administració General de l’Estat o que 
hi estigui vinculat, a la conselleria de les comunitats 
autònomes o a l’òrgan que aquestes determinin, als 
ens o organismes que en depenen o que hi estan vin-
culats, així com a les entitats de l’Administració local i 
als ens o organismes que en depenen, que ocupin en-
tre cent i tres-cents treballadors.

Davant la regulació comuna la referència diferencial 
és, de nou, la precisió d’on s’ha d’entendre referit el 
còmput, en els mateixos termes de l’apartat anterior 
per al còmput dels deu treballadors.

c) Trenta treballadors al departament ministerial, a 
l’ens o organisme dependent de l’Administració Gene-

ral de l’Estat o que hi estigui vinculat, a la conselleria 
de les comunitats autònomes o a l’òrgan que aquestes 
determinin, als ens o organismes que en depenen o hi 
estan vinculats, així com a les entitats de l’Administració 
local i als ens o organismes que en depenen que ocu-
pin més de tres-cents treballadors.

Es tracta, de nou, d’una fórmula que tracta 
d’establir una precisió orgànica com a regla de còm-
put.

Pel que fa a aquesta regla de còmput, s’hi afegeix:
“A l’efecte del còmput del nombre de treballadors 

a què es refereix el present article, s’ha d’incloure la 
totalitat del personal laboral contractat en l’àmbit cor-
responent d’acord amb l’Estatut dels treballadors o 
normativa dictada en desplegament seu.”

Des d’una perspectiva general podem indicar que 
l’especialitat introduïda per la Llei 3/2012, de 6 de ju-
liol, se centra en la identificació de l’àmbit organitzatiu 
en què s’ha de produir el còmput del nombre 
d’acomiadaments per considerar-se acomiadament 
col·lectiu, d’acord amb les regles comunes i amb les 
que deriven de l’ordenament comunitari mateix.

B) Causes:
No obstant això, la qüestió que, sens dubte, és més 

innovadora i, per tant, més conflictiva, és la que es re-
fereix a la delimitació de la concurrència de les causes.9 

Comencem per recordar que la normativa laboral ha 
mantingut identitat de causes en el conjunt dels aco-
miadaments col·lectius en el si públic sense caure en la 
temptació (probablement raonable) de diferenciar cau-

8. En relació amb la definició de l’àmbit d’aplicació dels processos, el Dictamen del Consell d’Estat de 4 d’octubre de 2012 
va afirmar: 

“2. Una de las cuestiones debatidas acerca de la configuración del procedimiento de despido colectivo de las Administraciones 
Públicas ha sido la del ámbito del procedimiento. En el ET el criterio elegido, como recordaba el dictamen 389/2011, es el de la 
empresa, cuya traslación a este ámbito no deja de presentar dificultades de precisión, incluso en su traslación a la determinación 
del número de trabajadores afectados por el procedimiento.

“En este sentido, se comprende que se empleen como referencia aquellas expresiones que se refieren a personas jurídicas 
diferenciadas –entidades u organismos– en paralelo al empleo del término empresa en el procedimiento del ET. Pero junto a 
ello, términos como ‘departamento ministerial’ o ‘consejería’ implican una amplitud que, en conexión con algunas previsiones 
específicas –como la del 35.2–, plantea un escenario de difícil articulación –así, por ejemplo, si el ámbito es un Ministerio y la 
extinción ha afectado a diez trabajadores en el Departamento, se prevé en el artículo 35.1 que la extinción de contratos deberá 
hacerse por el procedimiento regulado al efecto cuando en ese ámbito se ocupen menos de 100 trabajadores–. Se sugiere por 
ello una revisión de esta cuestión que se regula en los artículos 35 y 36 del Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre).

“Junto a ello, ha de indicarse que la redacción del artículo 35.2 presenta la dificultad de inferir que la contratación del 
personal laboral de las Administraciones Públicas se efectúa con arreglo al ET o normativa laboral dictada en su desarrollo. El 
Reglamento no es el lugar en el que hacer este tipo de declaraciones que implica, además, una valoración sobre la relación 
entre la normativa laboral y el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) que no es necesaria. Se entiende que debe 
suprimirse este inciso final.

“Por lo que se refiere al tercer apartado, se sugiere reproducir en términos exactos en el Reglamento lo previsto en el 
párrafo segundo de la disposición adicional vigésima del ET […].”

9. En relació amb la causalitat de l’acomiadament col·lectiu, vegeu el treball de Falguera Baró, M., La causalidad y su prueba 
en los despidos económicos, técnicos, organizativos y productivos tras la reforma laboral, Editorial Bomarzo, Albacete, 2013.
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ses en funció de la capacitat organitzativa i de la natu-
ralesa jurídica de les diferents realitats que configuren el 
sector públic. És cert, com s’analitzarà seguidament, 
que es produeix una certa confusió en la connexió entre 
causes dependents o independents de la voluntat de 
l’Administració mateixa. D’alguna manera el que 
s’aprecia aquí és una certa concepció diferencial lligada 
als efectes de la potestat organitzativa que correspon a 
les administracions públiques, i que no sempre s’exerceix 
en termes de voluntat pròpia, sinó que és conseqüència 
de determinacions legals expresses que imposen o con-
dicionen l’existència de determinats serveis.

L’esquema és, doncs, clar: les causes són les matei-
xes, el que passa és que, ara, s’han matisat de confor-
mitat amb els processos d’organització i de funciona-
ment administratiu en què s’han de situar per 
aconseguir que la seva utilització en l’àmbit públic 
s’adapti, en la mesura del que sigui possible, a les ca-
racterístiques especials de l’Administració pública. Pas-
sem a analitzar les causes de manera individual.

En aquest esquema:
- Causes de caràcter econòmic
El Reglament assenyala que “[...] s’entén que con-

corren causes econòmiques quan s’hi produeixi una 

situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i 
persistent per al finançament dels serveis públics cor-
responents. En tot cas, s’entén que la insuficiència 
pressupostària és persistent si es produeix durant tres 
trimestres consecutius”. Per més que es tracti de 
l’Administració pública, no s’ha d’oblidar el criteri que 
recalca la SAN (Social) de 19 de març de 2013:

“La tesis expuesta se ha mantenido firmemente en 
la jurisprudencia, por todas TS 2-03-2009, RJ 
2009\1719 y 16-05-2011, ROJ 3647/2011, defen-
diéndose que no es la crisis empresarial sino la mejora 
de la situación de la empresa la vara de medir o punto 
de referencia de la justificación de las razones o cau-
sas en que se ha de apoyar la decisión empresarial 
modificativa, lo cual permite concluir que el nivel de 
exigencia probatoria de las modificaciones sustancia-
les será sustancialmente inferior a las extinciones por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción.”10

De nou s’aprecia una tendència a considerar una 
similitud que no existeix entre el pressupost públic i el 
privat, quan la capacitat de gestió de la qual es disposa 
en el pressupost públic és, sens dubte, molt més gran 
que la que es té en el privat. D’aquesta manera, hi ha 

10. La STSJ de Galícia de 2 de maig de 2013 analitza aquesta causa, indicant: 
“[…] la vista de estos datos, es claro que no concurre en la situación económica del ente provincial demandado una 

situación de déficit presupuestario, dado el saldo positivo de sus cuentas. Cierto es que, según testimonio de la interventora en 
el importe del remanente se incluyen derechos pendientes de cobro, que no se sabe muy bien si se van a cobrar o no, y que 
sería precisa su ‘depuración’ contable, por las dudas que genera su realización. Sin embargo, mientras esa ‘depuración’ no se 
produzca no pueden excluirse de la contabilidad porque se trata de derechos cuya titularidad corresponde al organismo 
demandado, y es su obligación el intento de cobranza de los mismos.

“Por otro lado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 35.3, para que se produzca insuficiencia presupuestaria, es 
preciso que concurran conjuntamente las situaciones a que aluden los apartados a) y b) de dicha norma, esto es, que en el 
ejercicio anterior la Administración Pública haya presentado una situación de déficit presupuestario, y que los créditos o las 
transferencias, se hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos ejercicios 
anteriores.

“Teniendo en cuenta el Presupuesto inicial de la diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2012, el mismo asciende 
a 71 023 057 euros, y según el informe de la interventora de dicho organismo, solamente desciende un 2,81 %, por lo tanto, 
el porcentaje de minoración es muy inferior al 5 % al que alude la norma [art. 35.3.b) del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474)]. 
Cierto que la norma contiene un último apartado en el que se dice: ‘A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones 
efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria’, 
pero la Sala no puede entrar en esta valoración, sobre posible desviación en la ejecución según el presupuesto inicial, porque 
en el informe de Intervención nada se señala sobre posibles modificaciones presupuestarias.

“Siguiendo con el examen del informe económico de la interventora, y de lo que también se contiene en la memoria 
explicativa de la causa económica, y en el informe pericial de la parte demandante, cabe señalar que en el ejercicio 2011, el 
presupuesto liquidado fue de 78 747 208,86 euros, lo que supone un 7,8 % de incremento con respecto al inicial, lo que 
representa un incremento de 5 727 209 euros, y respecto de los gastos de personal un incremento respecto del presupuesto 
inicial de 1 373 003 euros, lo que equivale a un incremento del 4,6 %. Consecuencia de todo ello es que en este ejercicio no 
hubo minoraciones respecto del presupuesto inicialmente aprobado. En cuanto a la comparación presupuestaria de los años 
2010 y 2011, cabe resaltar que el presupuesto inicial del ejercicio 2011 desciende un 14,04 % con respecto al de 2010; y el 
Presupuesto inicial del ejercicio 2010 desciende un 1,28 % con respecto al presupuesto del ejercicio del año 2009. Esto implica 
que el Presupuesto inicial solamente sobrepasa el 7 % al confrontar los ejercicios de los años 2010 y el 2011 pero antes de su 
liquidación, por cuanto, si la comparación se hace con el Presupuesto liquidado, la caída es menor. El Presupuesto liquidado del 
ejercicio 2011 se reduce en un 6,09 % con respecto al del año 2010; y el presupuesto liquidado del ejercicio 2010 desciende 
un 5,65 % con respecto al ejercicio precedente. Consecuentemente, el porcentaje de minoración de los créditos liquidados
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dues qüestions que s’haurien d’aclarir perquè els pro-
blemes preexistents no es reprodueixin en l’aplicació:

- Dèficit pressupostari sobrevingut.11 El concepte de 
dèficit pressupostari sobrevingut és, certament, un 
concepte complex, perquè no té una referència tem-
poral clara i pot “sobrevenir” en un únic exercici pres-
supostari o en exercicis pressupostaris sobrevinguts.

Tanmateix, el cert és que el tractament i la solució 
no són idèntics, i responen a mecanismes legals dife-
renciats. D’aquesta manera, el dèficit pressupostari so-
brevingut en un únic exercici pressupostari pot ser cor-
regit mitjançant tècniques diverses, que van des de 
l’increment d’ingressos fins a la contenció de despeses. 
De fet, per exemple, el pla de disposició de fons té, 
precisament, l’objectiu de corregir l’execució pressu-
postària desviada i, per tant, evitar que es produeixi 
una situació de les que la normativa pressupostària 
anomena ara “sobrevinguda”.

Però si ens referim a un concepte de “sobrevingut” 
lligat a exercicis pressupostaris diferents, cal recordar 
que, després de l’aprovació de la Llei orgànica 2/2012, 
general d’estabilitat pressupostària, la capacitat de 
presentació i d’aprovació de pressupostos deficitaris es 
presenta certament amb un caràcter molt reduït i, so-

bretot, conjuntural, perquè la idea central que presi-
deix aquest marc és la de l’estabilitat i el superàvit fi-
nancer.

En aquest esquema l’expressió utilitzada pel legisla-
dor no deixa de ser ambigua i, d’alguna manera, des-
contextualitzada del marc general en el qual s’ha de 
desenvolupar la gestió pública del futur, que si, efecti-
vament, funciona, no admetrà que aquesta situació es 
doni en la realitat.

En aquest sentit, per tant, la virtualitat en la concre-
ció del pressupost habilitant que es predicava no té, en 
aquest àmbit, l’efecte suficient si s’enquadra en la tèc-
nica pressupostària comuna i se situa més en un con-
cepte vulgar –no tècnic– que tracta de vincular la crisi 
econòmica comuna amb la figura central de la planifi-
cació administrativa que és el pressupost. Tanmateix, 
hauria estat més raonable que la connexió no fos me-
rament nominal, sinó que encaixés amb la regulació 
legal del pressupost mateix.

- Vinculació al servei públic corresponent. Aquesta 
expressió no fa, igualment, sinó induir a una certa con-
fusió addicional. D’aquesta manera, la primera consi-
deració que ens podríem plantejar en l’exegesi de 
l’expressió és la de si només és possible la seva utilitza-

aun siendo superior en los dos ejercicios precedentes al 7 %, no permite estimar cumplidos los dos requisitos que la norma 
reglamentaria exige para el despido colectivo por causas económicas [art. 35.3. a) y b) del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474)].

“Tal como se afirma en la Sentencia del TSJ Madrid de fecha 9 de abril de 2013 (AS 2013, 278), la justificación del despido 
económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1.°) acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2.°) 
establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquella provoca la necesidad de 
amortización total o parcial de los puestos de trabajo, y 3.°) mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas 
adoptadas para responder a esa necesidad.

“En el presente caso, el primero de los requisitos no concurre, porque no ha quedado debidamente acreditada una situación 
económica negativa de insuficiencia presupuestaria, o situación de déficit presupuestario en los términos exigidos por el art. 
35.3 del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474), tal como antes se expuso, a pesar de ser ciertas las minoraciones de las aportaciones 
que hace el Estado a la Diputación Provincial demandada.

“En cuanto al segundo requisito, si no existe una situación de déficit presupuestario, no resulta factible que la situación 
económica pueda provocar efectos sobre los contratos de trabajo, no resultando justificada la necesidad de amortización de 
todos los puestos. Y es que solo sería procedente la extinción de todos los contratos de trabajo, si el desajuste de la plantilla 
fuese el factor desencadenante de una situación económica negativa, pero no lo es, y es posible, además, que con la adopción 
de otras medidas, como la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al Baloncesto o al Fútbol, tal como expuso el 
letrado de los trabajadores, quizás se hubieran podido evitar si no todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos.

“Y finalmente, la medida extintiva no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación 
económica negativa, pues resulta contraria al deber de buena fe, desde el momento en que simultáneamente a la tramitación 
de un ERE que comportó la extinción de 25 contratos de trabajo, se nombran dos asesores de confianza con un gasto anual 
aproximado de 120 000 euros.

“Por cuanto se deja expuesto la Sala considera que no concurre causa económica justificativa del cese de los actores, 
pues no se ha acreditado la concurrencia de una situación de insuficiencia presupuestaria en los términos exigidos por el art. 
35 del Reglamento, por lo que procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva adoptada por la Diputación de 
Ourense […].”

11. Boltaina Bosch, X., “La extinción de los contratos de trabajo en la Administración Pública por insuficiencia de 
consignaciones presupuestarias”, Temas Laborales, núm. 65, 2002; arias Domínguez, A., “La insuficiencia presupuestaria de las 
Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro contratantes como causa de despido objetivo”, Aranzadi Social, núm. 
6, Navarra, 2005.
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ció quan estiguem davant d’un servei públic declarat 
formalment, o si, per contra, l’expressió s’utilitza –de 
nou– en un sentit vulgar (no tècnic) equivalent a la fun-
ció administrativa d’un òrgan del mateix tenor. El rao-
nable és pensar que es tracta d’una redacció que no ha 
volgut fer un matís tan propi del dret públic com el de 
la declaració formal del servei públic, per oposició con-
ceptual a altres formes d’actuació administrativa, i que 
s’ha quedat en un concepte que ha de ser aplicat i in-
terpretat d’una manera àmplia.

Admetent això, cal indicar, addicionalment, que la 
referència al servei públic corresponent sembla disso-
ciar els costos de funcionament del servei respectiu 
dels que es corresponen amb l’organització que els su-
porta. La dissociació entre servei i organització és la 
que ens porta a aquesta consideració, que es podria 
haver evitat si el concepte no es refereix al servei sinó a 
la funció administrativa, i per tant a la pressupostació 
de l’òrgan corresponent per al desenvolupament de la 
mateixa.

Aquesta dissociació entre servei i organització és 
realment difícil de demostrar, en termes econòmics, a 
organitzacions que –en la major part dels casos– no 
disposen de comptabilitat de costos, i, finalment, ens 
situa en un terreny que tampoc no és admissible, ja 
que si l’ens té problemes de supervivència econòmica, 
per arribar a aquesta consideració s’ha de fer des d’una 
visió de conjunt, i no únicament per referència a 
l’activitat o a l’estructura de diversos serveis, que po-
den no donar una imatge final de l’entitat en qüestió.

Finalment, i encara que ens trobem davant el sector 
públic administratiu, el cert és que la declaració formal 
de servei públic de les activitats –que apuntàvem ante-
riorment– que realitzen tanca una dificultat addicional 
notable, que no cal per a un supòsit com el que s’indica 
aquí. N’hi hauria prou amb enfrontar cada organitza-
ció –cada unitat de les que admeten ser subjecte pas-
siu de l’acomiadament col·lectiu– amb la seva pròpia 
pressupostació, i no amb les finalitats de finançament 

del servei públic. Aquesta referència al finançament del 
servei públic quan el mateix no es finança en termes de 
mercat sinó de mecanisme d’imperium, permet indicar 
que el caràcter persistent o de no puntual que és la 
segona nota addicional no es pot donar perquè l’ens 
públic respectiu assumeix –en termes de la legalitat 
d’estabilitat pressupostària– l’obligació del seu reequi-
libri.

Les tècniques i les formes de reequilibri d’un servei 
públic són certament molt complexes en un àmbit com 
el que analitzem en aquest moment, perquè l’entitat 
pública disposa de la capacitat d’ordenar la forma i les 
condicions de finançament, disposa de la possibilitat 
de concedir i externalitzar els costos, d’aconseguir in-
gressos extraordinaris per la via de la utilització del seu 
patrimoni, etc. Es tracta d’un conjunt d’instruments 
que certament diferencien l’empresari privat d’una ad-
ministració pública que, excepte en els supòsits de ser-
veis públics obligatoris en l’àmbit local, pot adoptar, en 
molts casos, la decisió de suprimir el servei públic en 
qüestió.

Conscients de l’ambigüitat en què ens situa aques-
ta qüestió, el mateix Reglament (Reial decret 
1483/2012, de 29 d’octubre) tracta, més tard, d’acla-
rir-ho, en establir un criteri susceptible de mesurament 
real quan assenyala que:

“Als efectes de determinar l’existència de causes 
econòmiques, per als subjectes als quals es refereix 
l’esmentat article 3.2 del text refós de la Llei de con-
tractes del sector públic s’entén que hi ha insuficiència 
pressupostària quan concorrin les circumstàncies se-
güents:

“a) Que en l’exercici anterior l’Administració públi-
ca en la qual s’integra el departament, òrgan, ens, or-
ganisme o entitat hagi presentat una situació de dèficit 
pressupostari, i

“b) Que els crèdits del departament o les trans-
ferències, aportacions patrimonials a l’òrgan, ens, or-
ganisme o entitat, o els seus crèdits, s’hagin minorat 

12. La STSJ de Madrid (Social) de 9 d’abril de 2013 estableix:
“En relación con lo que hemos declarado probado en el hecho sexto, expone la empresa demandada que la causa motivadora 

del despido colectivo no radica en la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas, sino en la reducción real del 
presupuesto de RTVM, ligada a la publicación el 30 de abril de 2012, en el BOE, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que obliga a las sociedades TV Madrid y Radio Autonómica y al Ente Público, 
a llevar a cabo un ‘equilibrio financiero’, es decir, a tener un fondo de maniobra positivo. Esto significa, según argumenta, que su 
activo disponible, mas el activo realizable, tiene que ser igual o superior, al pasivo exigible a corto plazo.

“Tal y como hemos declarado probado, la Comunidad de Madrid ha previsto una reducción del 5 % en sus aportaciones al 
ente, que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fija para el año 2013 en la cantidad de 70 977 600 euros, y que 
en cálculos no concretados, y que recogemos como alegación, suponen aproximadamente un 10 % menos de lo otorgado en 
el año 2012 […].”
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en un 5 per cent en l’exercici corrent o en un 7 per cent 
en els dos exercicis anteriors.12

“A aquests efectes, s’han de tenir en compte tant 
les minoracions efectuades en el pressupost inicial 
com, respecte de l’exercici en curs, les realitzades en 
fase d’execució pressupostària.”

És a dir, que es talla en sec i es va a un criteri objec-
tiu: dèficit l’any anterior, o disminució dels crèdits o de 
les transferències en el que es demana, quan afectin la 
despesa corrent en un 5 % en un exercici o en un 7 % 
en dos exercicis.

Un cop arribats a aquest punt, hi sorgeixen alguns 
dubtes: per què s’utilitzen dos conceptes diferents per 
establir una mateixa regla de càlcul, és a dir, per què, 
primer, es fa referència al finançament del servei públic 
i més endavant a la despesa corrent? La mera reducció 
dels crèdits en un percentatge en un pressupost equili-
brat és raonable que sigui causa d’extinció de contrac-
tes? En els apartats anteriors s’ha indicat que un dels 
principis als quals se sotmet la pressupostació actual-
ment és, precisament, el d’equilibri, i per tant és raona-
ble pensar que el dèficit d’un any es veu compensat 
amb l’equilibri del següent mitjançant la utilització de 
criteris o de potestats que corresponen a l’Administració 
respectiva en la confecció del pressupost. Si això és 
així, la incidència de la reducció de crèdits no ha de 
tenir l’efecte que es predica, perquè la mera reducció 
no porta necessàriament, de nou, al dèficit, ni, sobre-
tot, justifica la inviabilitat d’una estructura, si la ma-
teixa es condiciona o frena per la via dels ajustos en 
l’execució.

Segons el nostre parer, per tant, l’acreditació de les 
causes econòmiques que justifiquen l’existència d’una 
situació que habilita els acomiadaments, està clara-
ment envoltada d’una ambigüitat que no és senzilla 
d’entendre per a l’intèrpret de la norma, en un marc 
d’estabilitat pressupostària i en un sistema d’estabilitat 
que comporta mesures admonitòries i, fins i tot, coer-
citives per l’incompliment de les mateixes. Si en aquest 
àmbit es produeix la regularització –amb totes les difi-

cultats que es vulguin sobre la capacitat de despesa i 
l’ordenació dels serveis–, la concurrència dels supòsits 
habilitants apareix més que dubtosa d’explicar i 
d’entendre.

D’aquesta manera, hauria estat més senzill intentar 
justificar la concurrència de les causes sobre la base de 
la necessitat d’amortització dels llocs de treball per 
complir l’instrument d’endeutament, i, per tant, haver 
vinculat dues realitats que ara s’han diferenciat: la rea-
litat financera pressupostària i la dels mitjans per acon-
seguir aquells fins. En aquest terreny –en el de la ne-
cessitat d’aconseguir l’estabilitat pressupostària– és on 
la compaginació de les dues normes hauria estat més 
senzilla d’entendre i, per tant, d’aplicar.13

Finalment, i des d’una perspectiva general, cal no 
oblidar que és l’Administració mateixa la que efectua 
(o fins i tot aprova, si és l’Administració local) el seu 
pressupost. Aquesta facultat de proposta-aprovació fa 
que la consideració teòricament objectiva esdevingui 
subjectiva, perquè la capacitat d’articular correspon ín-
tegrament a aquell que després la pot pretextar per 
justificar la situació de dèficit. Estem, de nou, davant 
d’un problema específic de l’aplicació del dret laboral a 
les administracions públiques. En el dret laboral gene-
ral la situació de dèficit és objectiva i no procedeix de la 
voluntat de l’empresari, ni normalment aquest pot fer 
res per evitar-la. Davant d’això, la característica en el 
supòsit que analitzem està en la forta implicació de 
l’Administració pública en la conformació de la causa 
que, posteriorment, justifica l’adopció de la mesura.

Com a conseqüència d’això hauria estat més raona-
ble utilitzar altres criteris o, en tot cas, adoptar mesures 
d’assegurament del fet que la situació descrita, en ter-
mes quantitatius, no té altres folgances pressupostàries 
que puguin convertir la “foto” en què es justifica la 
decisió extintiva col·lectiva en una decisió revertida, un 
cop es produeixen els acomiadaments.

En consideració a això, i sense negar que la situació 
de dèficit pressupostari s’ha d’entendre justificativa de 
la decisió extintiva, els termes en què s’ha conformat 

13. La STSJ de Madrid de 9 d’abril de 2013 es refereix als criteris que han de concórrer per tal d’aplicar la causa en concret 
en l’àmbit d’una administració (entitat administrativa en aquell cas), quan recorda: “La justificación del despido económico 
tiene que realizarse a través de tres pasos: 1.º) acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2.º) establecer el 
efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquella provoca la necesidad de amortización total 
o parcial de los puestos de trabajo, y 3.º) mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para 
responder a esa necesidad […].” Sobre aquesta base, la mateixa sentència assenyala més endavant: “Por último, no es suficiente 
para acreditar la causa extintiva con acreditar una reducción en el presupuesto, que es insuficiente y congénito a un servicio 
público, por lo que se ha podido constatar, una reducción presupuestaria, entre un 5 % a 10 %, no parece pueda justificar la 
idoneidad de la medida extintiva. En consecuencia procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva adoptada por 
las demandadas a no haberse acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva […].”
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són, certament, complexos, i admeten un predomini 
evident de la interpretació de l’òrgan administratiu ma-
teix. Tot això sense incidir, finalment, en l’horitzó tem-
poral en què se situa la mesura, que passa, necessària-
ment, per dos exercicis pressupostaris, el que també 
s’hauria de valorar des de la perspectiva de l’operativitat 
i la funcionalitat real de l’instrument.

- Causes tècniques
La referència i la definició que pretén el Reglament 

en aquesta matèria de les causes tècniques indica que 
“S’entén que concorren causes tècniques quan es pro-
dueixin canvis, entre d’altres, en l’àmbit dels mitjans o 
instruments de la prestació del servei públic de què es 
tracti [...].”

Realment no hi ha aquí canvis molt notables en re-
lació amb la definició d’abast general, pel que caldrà 
entendre remesa la concreció d’aquest supòsit a la in-
terpretació que n’ha fet la jurisprudència. Cal indicar, 
de nou, que hauria estat preferible situar-se al pla de 
l’òrgan administratiu i dels mitjans necessaris per a la 
realització dels seus fins, perquè la concreció de les cau-
ses organitzatives sobre les formes prestacionals del 
servei públic respectiu manté oberta la discussió sobre 
els elements comuns que no estiguin directament vin-
culats al servei concret, però que, tanmateix, es puguin 
veure afectats per canvis com a conseqüència d’aquell.

Sense cap dubte, la qüestió final que s’hi plantejarà 
en haver utilitzat una expressió com la de servei públic 
corresponent és la de si els empleats públics tenen o no 
una adscripció formal a aquest i, en conseqüència, si 
s’han d’apurar, prèviament, les possibilitats de 
recol·locació a la pròpia Administració abans de la uti-
lització d’aquesta mesura.

- Causes organitzatives
En darrer terme, el Reglament es refereix a les cau-

ses organitzatives assenyalant que concorren “[...] 
quan es produeixin canvis, entre d’altres, en l’àmbit 
dels sistemes i mètodes de treball del personal adscrit 
al servei públic”.

Noteu aquí la incidència interpretativa que s’ha de 
donar a la referència “adscrit al servei públic”. Aquesta 
adscripció formal ens portaria a un panorama que cau-
sa confusió, per exemple, davant la supressió d’un de-
terminat servei, en què la interpretació assenyalada 
inclouria únicament els treballadors directament ads-
crits al servei, però no els que, tot i prestar serveis ge-
nerals, no tenen aquesta adscripció, el que ens podria 
conduir a l’absurd de deixar fora dels sistemes de re-
ducció els anomenats serveis generals, que no tenen 
adscripció concreta –en general–, però que, clarament, 

i en un esquema proporcional, resulten afectats per 
una decisió organitzativa.

Finalment, cal recordar la referència que fa la regu-
lació pel que fa a l’àmbit d’aplicació adaptat que conté 
l’article 36 del Reglament, quan assenyala:

“L’àmbit del procediment està constituït pel corres-
ponent al del departament ministerial, al de l’ens, or-
ganisme o entitat dependent de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, i, en el cas de les comunitats autònomes, 
pel de la conselleria o òrgan que aquestes determinin 
o per l’ens o organisme que hi està vinculat o en depèn.

“En el cas de l’Administració local l’àmbit del pro-
cediment és el de l’entitat local corresponent o el dels 
ens, o organismes o entitats que hi estan vinculats o en 
depenen.” 

En aquest punt es pot dir que l’opció organitzativa 
és coherent amb el que ha estat una certa tradició –no 
exempta de polèmica– en l’àmbit del dret laboral de les 
administracions públiques que considerava –enfront 
del criteri administratiu de personalitat jurídica única 
de l’Administració– que cada un dels departaments 
que componen l’Administració respectiva tenen perso-
nalitat jurídica diferenciada, que es plasma, a la pràcti-
ca, en un número de patronal i un codi independent de 
seguretat social.

L’aplicació d’aquest criteri a l’àmbit de l’Admi- 
nistració local no respon al mateix criteri, sinó que con-
sidera expressament l’entitat local (en el seu conjunt i 
no en els seus components departamentals) un ens 
únic als efectes del còmput del requisit substantiu al 
qual ens acabem de referir, és a dir, de la plantilla cor-
responent. Aquesta determinació es fa sense diferen-
ciar ni l’organització ni l’entitat de l’Administració local 
respectiva, i sense tenir en compte si es tracta de grans 
ciutats o petits municipis, grans diputacions o petites. 
El criteri és únic i l’entitat local es considera en el seu 
conjunt.

El que no queda inclòs en aquest àmbit són els ens, 
organismes o entitats vinculats o dependents de cada 
administració local. Encara que la redacció no sigui tan 
precisa com caldria en aquest àmbit, es considera que 
cadascuna d’aquestes entitats (cal suposar, és clar, que 
sempre que tinguin personalitat jurídica i funciona-
ment diferenciat de l’Administració respectiva) té la 
consideració d’unitat de cara a l’aplicació del criteri 
quantitatiu indicat. És cert que aquí tornem al co-
mençament, perquè la prescripció real d’aplicació es 
refereix únicament a les que, d’acord amb el criteri ex-
posat, tinguin la consideració d’administracions públi-
ques, pel fet d’estar en l’àmbit de la definició prevista 
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en l’apartat 2 de l’article 3r del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

En una valoració final i de conjunt, podríem indicar 
que el desig d’objectivar la situació que condueix a 
l’acomiadament col·lectiu s’ha intentat adaptar als es-
quemes públics en el context de la reforma de 2012. La 
virtualitat final i l’encert no són, clarament, predictibles 
en aquest moment, tot i que és cert que la configura-
ció i la redacció utilitzades sembren l’existència de dub-
tes interpretatius importants que, és clar, en condicio-
naran la virtualitat, i, en tot cas, introdueixen un factor, 
clarament rellevant, de descompensació o predomini 
en la posició real de l’Administració –com a empresa-
ri–, no només en la constatació de la mateixa (com 
passa amb tots els empresaris en l’àmbit d’aquest aco-
miadament), sinó també en la capacitat de solució o 
d’ordenació i organització del servei, amb la concur-
rència de les mateixes o sense.

La posició legal i constitucional de l’Administració 
–especialment quan es tracta de l’Administració estric-
tament considerada, com és el cas– no té comparació 
amb la d’un empresari convencional, i això incideix en 
la forma i l’abast de l’apreciació de les causes i, per 
tant, en la virtualitat operativa de la figura.

3. El procediment per a l’acomiadament 
col·lectiu a les administracions públiques

Sens dubte, el procediment per a l’aplicació als òr-
gans administratius estrictament considerats és la no-
vetat més rellevant de la reforma plasmada en la Llei 
3/2012, de 6 de juliol. Examinem aquest procediment i 
els elements diferencials en relació amb el procediment 
comú.

A) Comunicació d’inici
La conté l’article 37, que es refereix, de nou, al pro-

cediment d’acomiadament col·lectiu per indicar que el 
mateix “[...] s’inicia per escrit mitjançant la comunica-
ció de l’obertura del període de consultes dirigida pel 
departament, conselleria, entitat local, organisme o 
entitat de què es tracti, als representants legals dels 
treballadors en l’àmbit corresponent, així com a 
l’autoritat laboral i a l’òrgan competent en matèria de 

funció pública en els termes que recullen els articles 42 
i 43 respectivament. A l’escrit, s’hi ha d’adjuntar, se-
gons la causa al·legada, la documentació que establei-
xen els articles 38, 39 o 40.”

Les peculiaritats de la interlocució social en l’àmbit 
de les administracions públiques, i la seva pròpia com-
plexitat, fan que el Reglament hagi hagut de precisar 
aquest concepte. Les regles de conformitat amb les 
quals es produeix la concreció són les següents:

* Regla comuna
Estaran legitimats per intervenir en aquest període 

de consultes com a interlocutors davant l’òrgan com-
petent del departament, conselleria, ens, organisme o 
entitat pública afectats, els representants legals dels 
treballadors de l’àmbit corresponent.

Tenint en compte que es tracta de personal laboral, 
les regles d’aquesta legitimació són les que preveuen 
els articles 61 i concordants de l’Estatut dels treballa-
dors.

* Regles específiques: la intervenció de les seccions 
sindicals

La intervenció correspondrà a les seccions sindicals 
quan aquestes així ho acordin, sempre que tinguin la 
representació majoritària en els comitès d’empresa o 
entre els delegats de personal, si s’escau.14

* Inexistència de representació
Als ens, organismes o entitats públiques en els 

quals no hi hagi representació legal dels treballadors, 
aquests podran optar per atribuir la seva representació 
per a la negociació de l’acord, a la seva elecció, a una 
comissió d’un màxim de tres membres integrada per 
treballadors del mateix ens, organisme o entitat públi-
ca, o a una comissió del mateix nombre de compo-
nents designats, segons la seva representativitat, pels 
sindicats més representatius i els representatius de 
l’ens, organisme o entitat pública afectat per 
l’acomiadament i que estiguin legitimats per formar 
part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu 
d’aplicació als mateixos.

Per dir-ho en termes col·loquials, el Reglament ha 
hagut d’improvisar un règim de representació per als 
supòsits en què la dita representació, de conformitat 
amb els criteris comuns, no estigui establerta a 
l’Administració pública corresponent. Aquesta repre-

14. Aquesta regla es completa amb una determinació específica aplicable únicament a l’Administració General de l’Estat, 
respecte a la qual s’hi indica el següent: “Si es produeix l’acord, a l’Administració General de l’Estat la interlocució s’ha de 
canalitzar, en el cas dels departaments ministerials, a través de les subcomissions delegades de la CIVEA en l’àmbit del Conveni 
col·lectiu únic per al personal laboral de l’Administració General de l’Estat, o òrgans de naturalesa anàloga a la resta dels 
convenis col·lectius.”
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sentació ad hoc s’ubica a un òrgan no sindical (treba-
lladors de l’ens mateix) o bé a una comissió específica 
irradiada de la representativa sindical corresponent i 
del sector.

Davant del règim comú, en el present s’aprecien 
dos factors diferencials:

- Comunicació a l’òrgan competent en matèria 
d’ocupació pública.15

Tanmateix, aquesta previsió no és aplicable a 
l’Administració local, que, per tant, no ha de realitzar 
cap comunicació ni a la resta d’administracions territo-
rials ni als òrgans amb competència específica en ma-
tèria d’ocupació pública, fins i tot en el supòsit que 
l’acomiadament afecti una organització pública amb 
personalitat pròpia diferenciada de l’Administració lo-
cal.16

Aquesta intimació té conseqüències que preveu ex-
pressament l’article 43 del Reglament, que identifica 
amb les següents:

a) Acordar l’aplicació de la prioritat a què es refereix 
l’article 41, que tindrà caràcter vinculant en els termes 
que figurin en l’acord o la resolució que es dicti.17

b) Emetre un informe sobre el procediment, sobre 
les seves causes i sobre la resta de les circumstàncies 
derivades del mateix.

En aquests casos, el Ministeri d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques o l’autoritat equivalent remetrà al 
departament, conselleria, organisme o entitat promo-
tora del procediment, a la representació dels treballa-

dors i a l’autoritat laboral, abans de la finalització del 
període de consultes, una còpia de la resolució per la 
qual s’estableixi la prioritat esmentada i, si s’escau, de 
l’informe emès.

- Informació específica en funció de la causa 
al·legada.

Es tracta d’una determinació genèrica –en la con-
creció documental– que s’ha d’omplir amb els docu-
ments i les informacions que justifiquin la concurrència 
de la causa indicada i la de l’Administració en general, 
que permetin emmarcar aquella de manera adequada, 
sobretot tenint en compte les especialitats a què ens 
referim.

B) Requisits de la comunicació i documentació que 
cal adjuntar

La documentació que s’ha d’adjuntar en els aco-
miadaments col·lectius dins l’Administració pública, 
distingeix entre documentació comuna a tots els pro-
cediments i documentació específica en funció de la 
causa al·legada. Seguint aquest mateix esquema, ens 
podem referir ara a cadascuna de les mateixes.

a) Documentació comuna.
L’anomenada documentació comuna és la que pre-

veu l’article 38 del Reglament, i inclou dos documents:
• Memòria explicativa de les causes de l’acomiada-

ment i la seva relació amb els principis continguts en la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril (RCL 2012, 607), 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
amb les mesures o els mecanismes que s’hi preveuen o 

15. En relació amb aquesta actuació, el Consell d’Estat, en el Dictamen de 4 d’octubre de 2012, assenyala:
“No consta en el expediente que se haya valorado el efecto que puede tener en un procedimiento de despido colectivo en 

curso el ejercicio de esta potestad por un órgano que se sitúa, como punto de partida, extramuros del órgano que inicia el 
procedimiento y de los correspondientes representantes legales de los trabajadores. Podría resultar así que, en efecto, iniciado 
el procedimiento, e identificados los trabajadores que se verán afectados por la medida de despido, y sin que el órgano 
correspondiente haya ejercitado esa potestad de prioridad de permanencia que le confiere el último párrafo de la disposición 
adicional vigésima del ET, el órgano competente en materia de función pública la imponga, alterando un elemento esencial de 
las negociaciones en el periodo de consulta. Se entiende por el Consejo de Estado que el impacto del ejercicio de esta potestad 
debería haber merecido un análisis sosegado que, de haberse producido, no consta en el expediente.

“Junto a lo anterior, debería introducirse en este artículo 41.2 algún elemento que perfilara esta potestad –que se califica 
como vinculante en el artículo 43.2.a)– de manera que se dotara de contenido más preciso a los términos vagos e imprecisos 
que ahora se emplean en el Reglamento […].”

16. L’article 43 del Reglament (Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre) es refereix expressament a aquesta qüestió, 
indicant: “3. El que disposa aquest article no és aplicable en els procediments que afectin el personal laboral de les entitats que 
integren l’Administració local o els ens o organismes que en depenen.”

17. En relació amb el criteri de prioritat, la STSJ de Madrid de 9 d’abril de 2013 estableix:
“La primera, por la declaración de que RTVM constituye un ente, que según la definición de sector público que establece 

el art. 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no ostenta la condición de Administración Pública en 
los términos del art. 3.2 y por lo tanto se rige en un procedimiento de despido colectivo, para el que también la hemos 
declarado legitimada, que sigue los criterios establecidos en el art. 34.3 del Real Decreto 1483/2012, aplicable a un despido, 
como el que examinamos, por causas económicas de personal laboral al servicio de un ente, organismo o entidad que, formando 
parte del sector público, de acuerdo con el citado art. 3.1 del TRLCSP, no tenga la consideración de Administración Pública.

“En segundo lugar, la prioridad de permanencia del personal laboral fijo, se encuentra regulada en el art. 41 del RD 
1483/2012, aplicable a los procedimientos de despido en las Administraciones Públicas (DA 20 ET párr. 2) […].”
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amb els objectius d’estabilitat pressupostària a què fa 
referència.

La precisió aquí és més tècnica que la que es conté en 
altres supòsits del Reglament18 (article 4 i concordants), 
per tal com la vinculació de les administracions públiques 
a la Llei d’estabilitat pressupostària és més àmplia que la 
vinculació als principis que es refereixen a les entitats pú-
bliques –no administracions– i, en raó a això, apareixen 
primer les mesures o els mecanismes previstos en la Llei 
d’estabilitat i en segon terme els principis.

Aquest és el camí lògic. Es tracta que l’Administració 
justifiqui la necessitat de l’acomiadament col·lectiu per 
al compliment dels objectius previstos en la normativa 
d’estabilitat pressupostària, i, sobretot, pel que fa a les 
mesures per fer-los efectius.

• Criteris tinguts en compte en relació amb 
l’establiment de la prioritat de permanència del perso-
nal laboral fix que hagi adquirit aquesta condició 
d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat 
per mitjà d’un procediment selectiu d’ingrés convocat 
a aquest efecte.19

Tanmateix, tenint en compte la visió global i el còm-
put del conjunt dels treballadors a l’hora de determinar 
l’habilitació per a l’acomiadament col·lectiu, el que in-
tenta aquesta determinació és distingir entre el perso-
nal fix que ha adquirit la condició per la participació en 
un procés selectiu, i el que no. La prioritat en el mante-
niment de la relació se centra, essencialment, en els 
que tenen la dita condició com a conseqüència d’haver 
participat en un procés selectiu.

b) Documentació específica.
Com estem indicant, la mateixa és en funció de la 

causa al·legada per l’Administració respectiva, diferen-
ciant així entre causes econòmiques, tècniques i orga-
nitzatives. El règim aplicable a cadascuna d’aquestes és 
el que passem a indicar.

• Causes econòmiques.
La documentació, la conté l’article 39 del Regla-

ment,20 i s’hi identifica amb la següent:
– Una memòria explicativa de les causes econòmi-

ques que acreditin la situació d’insuficiència pressupos-
tària sobrevinguda i persistent per al finançament dels 
serveis públics corresponents.

– Els pressupostos dels dos últims exercicis, on 
constin les despeses de personal i, si s’escau, les modi-
ficacions dels crèdits pressupostaris.

– Certificat del responsable de l’oficina pressupos-
tària o l’òrgan comptable, on consti que es dóna la 
causa d’insuficiència pressupostària d’acord amb el 
que preveu l’article 35.

– Plantilla de personal laboral del departament, 
conselleria, entitat local, organisme o entitat de què es 
tracti.

– El Pla d’ordenació de recursos humans, en cas 
que aquest s’hagi tramitat.21

– Qualsevol altra documentació que justifiqui la ne-
cessitat de la mesura extintiva.

• Causes tècniques o organitzatives.
En els acomiadaments col·lectius per causes tècni-

ques o organitzatives, les administracions públiques 

18. Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre.
19. En relació amb els criteris, la STSJ de Madrid de 9 d’abril de 2013 afirma: “De lo expuesto se constata, y así se recoge 

en el Hecho probado DECIMOCUARTO que, en algunos criterios de designación de los trabajadores afectados por el expediente 
son objetivos, (la afectación departamental) y otros no lo son, son subjetivos e individuales. Dentro de los que pudiéramos 
denominar ‘objetivos’ criterios como la antigüedad o la forma de ingreso en la empresa a través de convocatorias públicas no 
se han tenido en cuenta […].” En relació amb la fiscalització dels criteris, la STSJ afirma: “El control de estos criterios por parte 
de los órganos jurisdiccionales, ha sido refrendado por la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo en Unificación de 
Doctrina, así ya en la Sentencia de 19 de enero de 1998 (RJ1998,996), se consideró lo mismo que hace la Sentencia del mismo 
Tribunal de 15 de octubre de dos mil tres (RJ/2004/4093); que ‘el órgano jurisdiccional puede valorar la decisión de despedir a 
un trabajador por causas económicas en relación con las decisiones adoptadas respecto a otros trabajadores de la empresa’. Y 
que ‘la decisión solo será revisable cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice 
por móviles discriminatorios’. También se alude en ese cuerpo de doctrina jurisprudencial, al llamado ‘principio de adecuación 
social’, que permitiría controlar la discrecionalidad empresarial en la selección de los trabajadores, cerrando el paso a la decisión 
extintiva cuando el despido tiene un gran coste social como es el caso que ahora contemplamos. Ahora bien, a la vista de las 
últimas reformas producidas debemos conectar estas afirmaciones y otras bien conocidas y reiteradas en la doctrina 
jurisprudencial sobre la necesidad de que el empresario dirija su empresa de conformidad con las reglas de la buena fe, y por 
lo tanto de seleccionar a los trabajadores de conformidad con lo pactado en el convenio colectivo, teniendo en cuenta el 
ingreso y acceso (Sentencia de 28 de abril de 1988; RJ1988,3037) […].”

20. Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre.
21. Ens recorda RodRíguez escanciano, S., que “El Real Decreto 1483/2012, en sus arts. 39 y 40, reconoce expresamente el 

carácter facultativo de la tramitación de un plan de ordenación de recursos humanos.” Vegeu Despidos y otras medidas de  
(re)estructuración de plantillas laborales en el sector público, Iustel – Fundació Democràcia i Govern Local, Madrid, 2013, pàg. 108.    
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corresponents hauran de presentar una memòria expli-
cativa que acrediti la concurrència de les dites causes, 
així com la documentació a què es refereix el número 4 
i, si s’escau, 5 i 6 de l’article anterior.

C) Desenvolupament del període de consultes
El procediment d’acomiadament col·lectiu co-

mença, com queda dit, amb la comunicació als repre-
sentants dels treballadors i a l’autoritat laboral, i a 
l’òrgan competent en matèria d’ocupació pública.

En la comunicació s’ha d’incloure informació sobre 
la composició de la representació dels treballadors, així 
com de la composició negociadora de l’acomiadament 
col·lectiu.

Pel que fa a les consultes, l’article 44 del Reglament 
(Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre) estableix:

“1. El període de consultes té per objecte arribar a 
un acord entre l’ens, organisme o entitat afectats, i els 
representants dels treballadors sobre les circumstàncies 
de l’acomiadament col·lectiu. La consulta ha de versar, 
com a mínim, sobre les possibilitats d’evitar o reduir els 
acomiadaments i d’atenuar-ne les conseqüències mit-
jançant el recurs a les mesures socials d’acompanyament 
que conté l’article 8, sempre que siguin compatibles 
amb la naturalesa i règim jurídic de l’Administració pú-
blica de què es tracti.”22

El període de consultes es desenvoluparà de con-
formitat amb el que preveuen els apartats 2 a 7 de 
l’article 7 del Reglament (Reial decret 1483/2012, de 
29 d’octubre).23 En conseqüència:

- Quan s’obri el període de consultes es fixarà un 

calendari de reunions a celebrar dins d’aquest, si bé les 
parts poden acordar d’una altra manera el nombre de 
reunions i intervals entre les mateixes.

- Llevat que hi hagi pacte en contra, de conformitat 
amb el que estableix l’apartat anterior, la primera reu-
nió del període de consultes tindrà lloc en un termini 
no inferior a tres dies des de la data del lliurament de 
la comunicació a què es refereix l’article 6.1.

- En empreses de menys de cinquanta treballa-
dors, el període de consultes tindrà una durada no 
superior a quinze dies naturals. Llevat que hi hagi 
pacte en contra, d’acord amb el que estableix el ca-
lendari de reunions, s’hauran de celebrar durant el 
mateix, almenys, dues reunions, separades per un in-
terval no superior a sis dies naturals, ni inferior a tres 
dies naturals.

- En empreses de cinquanta o més treballadors, el 
període de consultes tindrà una durada no superior a 
trenta dies naturals. Llevat que hi hagi pacte en contra, 
d’acord amb el que estableix el calendari de reunions, 
s’hauran de celebrar durant el mateix, almenys, tres 
reunions, separades per un interval no superior a nou 
dies naturals ni inferior a quatre dies naturals.

- No obstant el que disposen els apartats anteriors, el 
període de consultes es podrà donar per finalitzat en tot 
cas quan les parts arribin a un acord. Igualment, les 
parts, de comú acord, en qualsevol moment podran do-
nar per finalitzat el període de consultes, perquè enten-
guin que no és possible arribar a cap acord, i ho hauran 
de comunicar expressament a l’autoritat laboral.

22. En el pla instrumental, l’article 44.2 del Reglament (Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre) estableix: “2. Amb 
aquesta finalitat, els representants dels treballadors han de disposar, des de l’inici del període de consultes, de la documentació 
preceptiva que estableixen els articles 38, 39 o 40, segons escaigui, i les parts han de negociar de bona fe.”

23. No obstant això anterior, cal tenir en compte el que estableix l’article 2n de la Directiva 98/59/CE, quan assenyala: 
“2. Las consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus 

consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la 
readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

“Los Estados miembros podrán disponer que los representantes de los trabajadores puedan recurrir a expertos de 
conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales.

“3. A fin de permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas, el empresario, 
durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, deberá: 

“a) proporcionarles toda la información pertinente, y 
“b) comunicarles, en cualquier caso, por escrito:
“i) los motivos del proyecto de despido; 
“ii) el número y las categorías de los trabajadores que vayan a ser despedidos; 
“iii) el número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente; 
“iv) el periodo a lo largo del cual está previsto efectuar los despidos; 
“v) los criterios tenidos en cuenta para designar a los trabajadores que vayan a ser despedidos, si las legislaciones o prácticas 

nacionales confieren al empresario competencias en tal sentido; 
“vi) el método de cálculo de las posibles indemnizaciones por despido distintas a las directivas de las legislaciones o prácticas 

nacionales.
“El empresario deberá transmitir a la autoridad pública competente una copia de la comunicación escrita, que contenga, al 

menos, los elementos previstos en los incisos i) a v) de la letra b) del párrafo primero.”
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- De totes les reunions celebrades en el període de 
consultes se n’aixecarà acta, que hauran de signar tots 
els assistents.

Certament el període de consultes en l’àmbit de 
l’acomiadament col·lectiu general ha quedat minvat 
en la seva finalitat última, com a conseqüència de la 
inexistència d’una resolució final en l’àmbit administra-
tiu sobre la incidència de la causa al·legada.

Malgrat aquesta afirmació general, el cert és que 
quan l’apliquem a l’àmbit de l’Administració pública 
les complicacions són encara més significatives, ja que 
la capacitat d’organització i d’acord o transacció són 

certament més complexes, especialment, si afecten o 
comporten l’increment de despesa pública.

No és el moment d’incidir en aquesta qüestió d’una 
manera més profunda, però sí de deixar constància 
que el període de consulta esdevé –en molts casos– un 
fi en si mateix, perquè –més enllà del deure de nego-
ciació de bona fe–24 la decisió extintiva és, clarament, 
unilateral, i especialment en l’àmbit de l’Administració 
pública, on l’estatus de l’Administració-empresari i el 
seu marge d’actuació són clarament condicionats pel 
sencer estatut a què està sotmesa la mateixa.

D) Pla de recol·locació externa25

24. La STSJ de Madrid (Social) de 9 d’abril de 2013 estableix una interpretació de la bona fe en l’àmbit de la negociació 
d’entitats públiques, de conformitat amb la qual: 

“Como el propio término indica, negociar supone en la definición de la Real Academia de la Lengua, ‘tratar asuntos públi-
cos o privados procurando su mejor logro’. Lo que implica ya de mano la existencia de posturas encontradas y el verbo tratar, 
pone el acento en la intención de encontrar soluciones que puedan satisfacer a ambas partes. Ante asuntos negociables, que 
no aparecen de forma súbita, cuya solución se ha ido dilatando en el tiempo y en los que una salida drástica y tajante de la 
situación siempre será traumática, no es fácil poner el límite de lo que se ha de entender por ‘tratar el asunto’ con buena fe art. 
7.1 del Código Civil. Dice el art. 1090 del Código Civil que las obligaciones derivadas de la Ley no se presumen. Se regirán por 
los preceptos de la Ley que las hubiera establecido, en este caso sería el art. 7 del Real Decreto 1483/2012 y en todo lo no 
previsto por lo dispuesto en el Código Civil.

“La frontera entre el ejercicio abusivo de un derecho y el ejercicio contrario a la buena fe, no resulta tarea fácil, trazar el 
límite entre las dos instituciones jurídicas es difícil porque se trata de dos cláusulas generales que están permanentemente so-
metidas a desarrollos y concreciones, lo que hace factible afirmar que no tienen fronteras fijas. Y menos en el actual estado de 
nuestro sistema jurídico.

“De modo aproximado, se puede decir que, el ejercicio del derecho contrario a la buena fe ataca la confianza suscitada en 
la otra parte, o bien una regla de coherencia en la propia conducta, ya que la buena fe, en definitiva lo que condena es el 
ejercicio de un derecho obtenido de forma desleal. La buena fe se desenvuelve en el marco de una relación de las partes que 
impone un deber de mutua consideración o lealtad recíproca.

“En el abuso del derecho existe una violación dentro de los límites formales de un derecho o de una norma, de los valores 
contenidos en ellos, o de la idea axiológica ínsita en la norma que se trata de retorcer es el ejercicio de un derecho obtenido de 
forma desleal. La buena fe se desenvuelve en el marco de una relación de las partes que impone un deber de mutua conside-
ración o lealtad recíproca.

“En el abuso del derecho existe una violación dentro de los límites formales de un derecho o de una norma, de los valores 
contenidos en ellos, o de la idea axiológica ínsita en la norma que se trata de retorcer.

“Así, las dos figuras jurídicas parecen haber desarrollado tres instituciones jurídicas diferentes:
“- El concepto de abuso de derecho, alrededor y amparo del art. 1902 para impedir que del ejercicio de un derecho se 

produzcan daños o perjuicios a un tercero.
“- La buena fe, como principio general consistente en el respeto a las normas colectivas exigidas en cada caso como ne-

cesarias para el normal y feliz término de un negocio jurídico.
“Y una tercera institución que implica el respeto a las normas imperativas que deben prevalecer contra cualquier conducta 

o maniobra encaminada a eludirlas, produciendo un fraude de ley.
“Por otro lado se ha de partir de la afirmación de que la buena fe se presume siempre, incumbiendo la carga de la prueba 

a la parte contraria. La relación entre el concepto legal de contravenir una obligación, que en este caso se centra en la obliga-
ción de negociar y el concepto de incumplimiento, ha sido ya examinada desde antiguo por la doctrina civilista, llegando a la 
conclusión de que la contravención del tenor de la obligación es compatible con el cumplimiento en sentido jurídico, cuando 
como en este caso, el resultado final es incompatible con las distintas premisas de las que parten los obligados por Ley a nego-
ciar.

“Estos razonamientos llevan a la Sala a entender que las alegaciones de falta de buena fe en la negociación realizadas por 
los sindicatos demandantes en sus correspondientes demandas no suponen, pese a los indicios que de contrario se pudieran 
sustentar, prueba de la existencia de mala fe en las negociaciones que nos ocupan y por lo tanto procedemos a rechazar esta 
pretensión y la también alegada inexistencia de buena fe durante el periodo de consultas […].”

25. La STSJ de Madrid de 9 d’abril de 2013 estableix en relació amb el mateix una vinculació a la seva formalització externa 
de manera convencional, quan assenyala:

“Con la comunicación inicial del expediente se aporta un plan de recolocación externa en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 51 del ET y el art. 9 del Real Decreto 1483/2012. En el informe emitido por la Inspección de Trabajo, se señala que el 
plan de recolocación que, en su día se elaboró por una agencia de colocación tras procedimiento establecido en RDL 3/2011, 
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La remissió i l’intent de trobar un esquema amb les 
mínimes derogacions respecte del comú, té com a con-
seqüència la inclusió del Pla de recol·locació externa 
com un dels elements que conformen la documentació 
que s’ha de presentar en l’àmbit de l’articulació de la 
decisió extintiva. En aquest punt podem deixar assenta-
da la dificultat inicial de l’Administració per a la utilitza-
ció d’aquesta mesura en l’àmbit del procediment extin-
tiu. D’aquesta manera, la possibilitat de la recol·locació 
externa és certament molt complexa, i cal, fins i tot, 
pensar si està d’acord amb l’estatut constitucional de 
l’Administració pública, i la recol·locació interna hauria 
de ser un instrument a utilitzar sense ni tan sols fer ser-
vir el procediment extintiu. L’eficiència en la utilització 
dels recursos públics constitueix una exigència central 
del funcionament públic, que s’hauria de situar en el 
pla de l’actuació diària sense necessitat de sotmetre-la 
a un procediment extintiu de caràcter col·lectiu.

La regulació del Pla de recol·locació externa especí-
fic, la conté l’article 45 del Reglament,26 quan assenyala:

“Als efectes que preveu l’article 9, el Pla de 
recol·locació externa, quan sigui procedent segons el 
nombre de treballadors afectats, ha de ser elaborat 
pels serveis públics d’ocupació corresponents. La seva 
elaboració correspon al Servei Públic d’Ocupació Esta-
tal en el cas d’acomiadaments col·lectius que afectin el 
personal laboral de l’Administració General de l’Estat o 
organismes o entitats que en depenen i als serveis pú-
blics d’ocupació de les comunitats autònomes corres-
ponents en els altres casos.

“El departament, conselleria, entitat local, organis-
me o entitat ha de presentar, en finalitzar el període de 
consultes, el pla de recol·locació externa que hagi estat 
elaborat de conformitat amb el que disposa el paràgraf 
anterior, i ha de presentar, a l’inici d’aquest, la justifica-
ció acreditativa d’haver-se dirigit al servei públic 
d’ocupació corresponent instant-ne l’elaboració i el 
contingut previst.” 

Aquest requisit és conseqüència de la condició es-
pecífica de l’empresari que analitzem en aquest supò-
sit, i on tindria un encaix certament difícil que fos 

l’Administració mateixa la que busqués un esquema de 
recol·locació, molt difícil en l’àmbit públic –i gens sen-
zill en l’àmbit privat mateix–.

Com a conseqüència d’aquesta situació ordina-
mental específica de l’Administració pública, el Pla de 
recol·locació externa s’atribueix als serveis d’ocupació, 
a l’estatal quan es tracta de l’Administració General de 
l’Estat, i als de les comunitats autònomes a la resta 
d’administracions, és a dir, tant a l’autonòmica com a 
la local.

E) Finalització del procediment
El Reglament (Reial decret 1483/2012, de 29 

d’octubre) ha volgut diferenciar entre la forma i el pro-
cediment aplicables en l’àmbit de l’Administració Ge-
neral de l’Estat i de les comunitats autònomes, i el que 
correspon a l’Administració local. Més enllà de la re-
ferència al fet que es tracta de realitats organitzatives 
certament molt diferenciades, la línia clara, en aquest 
moment, passa per la interposició d’una participació 
de l’òrgan al qual correspon la responsabilitat en matè-
ria d’ocupació pública en l’àmbit de l’Administració 
corresponent, i, és clar, la necessitat-innecessarietat 
quan es tracta de l’Administració local.

Seguint aquest mateix esquema, podem diferen-
ciar:

a) Administració General de l’Estat i comunitats au-
tònomes

L’article 47 del Reglament27 estableix en aquest àm-
bit:

“1. En finalitzar el període de consultes, el departa-
ment, conselleria, organisme o entitat de què es tracti 
n’ha de comunicar el resultat a l’òrgan competent de 
la seva Administració respectiva, adjuntant-hi, si 
s’escau, l’acord que proposi subscriure o la decisió que 
proposi adoptar com a resultat de les consultes, per-
què aquest emeti informe sobre el particular.

“Aquest informe és vinculant en el cas de 
l’Administració de l’Estat i en el d’altres administra-
cions públiques en les quals la normativa aplicable pre-
vegi, en l’àmbit de les seves competències respectives, 
l’obligació d’emetre un informe previ i favorable a 

fue concretado y presupuestado y aportado por la empresa el cuatro de enero de 2013, incluyendo un contenido mínimo que 
establece el art. 9 del Real Decreto 1483/2012 (Hecho probado decimoctavo).

“El incumplimiento de las exigencias relativas al Plan de Recolocación no se recoge entre los supuestos de nulidad del art. 
124.11 LJS, de ahí que con independencia de todos los avatares que las partes alegan ha sufrido la propuesta y puesta en 
marcha de dicho plan, lo cierto es que la presunción de contenido mínimo y el cumplimiento del art. 51 del ET, se ha acredita-
do sin prueba en contrario que lo desvirtúe, por lo que hemos de concluir que no procede declarar la nulidad de la decisión 
empresarial por el motivo alegado […].”

26. Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre.
27. Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre.
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l’adopció d’acords, convenis, pactes o instruments si-
milars dels quals es puguin derivar costos o obligacions 
en matèria de personal al seu servei. Són nul·les de ple 
dret les decisions o acords que s’assoleixin sense la 
concurrència del requisit esmentat.”28

Ens trobem, per tant, davant d’un informe de 
caràcter vinculant i en l’establiment –dubtós en termes 
jurídics– d’una causa de nul·litat de ple dret per norma 
reglamentària. Hem d’indicar, en aquest punt, que 
quan sigui la normativa legal de l’Administració ma-
teixa la que estableixi aquesta conseqüència de 
l’incompliment, la determinació reglamentària és cer-
tament innecessària, i que quan no existeix aquest 
efecte en la norma legal de cobertura, el seu establi-
ment en norma reglamentària no és compatible amb el 
que preveu l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú.

Al marge d’això, i encara que no es diu res formal-
ment, cal indicar que, un cop s’ha emès l’informe en 
qüestió, s’hauran d’articular els tràmits interns amb 
vista a la vinculació econòmica i pressupostària de 
l’acord adoptat o, si és el cas, de la manca d’acord, 
que, finalment, és, des d’un altre punt de vista, una 
resolució interna que comporta la despesa correspo-
nent a les indemnitzacions que han de ser abonades.

Pel que fa a la resta del procediment, el mateix arti-
cle 47 del Reglament estableix:

“El departament, conselleria, organisme o entitat 
de què es tracti ha de comunicar a l’autoritat laboral 
competent el resultat del període de consultes. Si s’ha 
assolit acord, n’ha de traslladar una còpia íntegra a la 
dita autoritat. En tot cas, ha de comunicar als represen-
tants dels treballadors i a l’autoritat laboral la decisió 
sobre l’acomiadament col·lectiu que realitza, actualit-
zant, si s’escau, els aspectes de la comunicació a què 
es refereix l’article 37. Entre la documentació remesa, 
hi ha de figurar l’informe de l’òrgan competent en ma-

tèria de funció pública al qual es refereix l’apartat 1, la 
documentació corresponent a les mesures socials 
d’acompanyament que hagi acordat o ofert 
l’Administració i el pla de recol·locació externa en els 
casos en què sigui procedent pel nombre de treballa-
dors afectats.”

Des d’una perspectiva operativa, els apartats 5 i 6 
de l’article citat assenyalen:

“5. La comunicació que escaigui s’ha de realitzar en 
el termini de deu dies a comptar de la data de la for-
malització de l’acord o, si aquest no s’ha assolit, des de 
l’adopció de la decisió definitiva a la qual es refereix 
l’apartat 3.

“6. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 
anterior sense que l’ens, organisme o entitat pública 
afectats hagi comunicat la decisió d’acomiadament 
col·lectiu, es produeix la terminació del procediment 
d’acomiadament col·lectiu per caducitat, sense perjudi-
ci, si s’escau, de la possibilitat d’iniciar un nou procedi-
ment.”

b) Administració local
La seva regulació, la conté l’article 48 del Regla-

ment, quan assenyala:
“1. En els procediments que afectin el personal labo-

ral de les entitats que integren l’Administració local o els 
ens o organismes que en depenen, aquests han de co-
municar a l’autoritat laboral competent el resultat del 
període de consultes. Si s’ha assolit acord, n’ha de tras-
lladar una còpia íntegra a l’autoritat esmentada. En tot 
cas, ha de comunicar als representants dels treballadors 
i a l’autoritat laboral la decisió sobre l’acomiadament 
col·lectiu que realitza, actualitzant, si s’escau, els aspec-
tes de la comunicació a què es refereix l’article 37. La 
comunicació que sigui procedent s’ha de realitzar en el 
termini de quinze dies a comptar de la data de l’última 
reunió celebrada en el període de consultes, acompa-
nyada de la documentació corresponent a les mesures 
socials d’acompanyament que s’hagin acordat o ofert i 

28. El Dictamen del Consell d’Estat de 4 d’octubre de 2012, sobre aquest punt, va indicar:
“No consta en el expediente que se haya valorado el efecto que puede tener en un procedimiento de despido colectivo en 

curso el ejercicio de esta potestad por un órgano que se sitúa, como punto de partida, extramuros del órgano que inicia el 
procedimiento y de los correspondientes representantes legales de los trabajadores. Podría resultar así que, en efecto, iniciado 
el procedimiento, e identificados los trabajadores que se verán afectados por la medida de despido, y sin que el órgano 
correspondiente haya ejercitado esa potestad de prioridad de permanencia que le confiere el último párrafo de la disposición 
adicional vigésima del ET, el órgano competente en materia de función pública la imponga, alterando un elemento esencial de 
las negociaciones en el periodo de consulta. Se entiende por el Consejo de Estado que el impacto del ejercicio de esta potestad 
debería haber merecido un análisis sosegado que, de haberse producido, no consta en el expediente.

“Junto a lo anterior, debería introducirse en este artículo 41.2 algún elemento que perfilara esta potestad –que se califica 
como vinculante en el artículo 43.2.a)– de manera que se dotara de contenido más preciso a los términos vagos e imprecisos 
que ahora se emplean en el Reglamento […].”
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el pla de recol·locació externa en els casos en què sigui 
procedent pel nombre de treballadors afectats.

“2. Transcorregut el termini a què es refereix 
l’apartat anterior sense que l’ens, organisme o entitat 
pública afectats hagi comunicat la decisió d’acomia-
dament col·lectiu, es produeix la terminació del proce-
diment d’acomiadament col·lectiu per caducitat, sense 
perjudici, si s’escau, de la possibilitat d’iniciar un nou 
procediment.”

L’esquema, finalment, és el mateix que per a la resta 
de les administracions públiques, però eliminant la inter-
venció de l’òrgan general de control de l’Administració 
pública, el que realment no té sentit en una entitat do-
tada d’autonomia com és l’Administració local.

4. A manera de conclusió

Les consideracions que s’hi acaben d’exposar, ens 
situen davant d’un mecanisme pensat en clau de dotar 
les administracions públiques i els òrgans administra-

tius d’elements de flexibilitat en la gestió de les seves 
plantilles, inclosa la possibilitat que les mateixes siguin 
reduïdes amb motiu de les insuficiències econòmiques 
de l’entitat respectiva.

El vessant pràctic i l’operativitat real de les mateixes 
disten molt de ser clares, i, per descomptat, la seva 
combinació amb les reformes que s’acosten en l’àmbit 
local no deixa de ser preocupant. Si en la majoria dels 
casos en què s’ha plantejat, en l’àmbit de diversos tri-
bunals de justícia, la solució ha estat la d’entendre que 
l’Administració corresponent no ha provat la causa 
econòmica, és evident que o bé la causa no està ben 
definida o bé l’operativitat final d’aquest instrument 
de flexibilitat quan afecta l’Administració pública –en 
sentit ampli– no és admesa d’una manera senzilla pels 
tribunals de justícia.

D’aquesta manera podem indicar que queda molt 
camí per fer. Tot i ser conscients de la utilitat i de la 
necessitat –especialment futura– d’aquest instrument, 
la forma d’instrumentalització és, certament, complexa 
i dubtosament operativa, almenys de moment. ■
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