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INTRODUCCIÓ 

 

 

L‟escenari de vaga, en el nostre context jurídic-polític, és un escenari que certament ha 

generat, i genera, controvèrsies. No només en el pla jurídic, com explicarem al llarg d‟aquest 

treball, sinó també en el pla polític i social. El nostre país, Catalunya, i l‟Estat Espanyol són 

democràcies joves en relació a la majoria de països del nostre entorn, aquest fet ha generat una 

sèrie de particularitats en el nostre context que són rellevants a l‟hora d‟analitzar el fenomen de 

la vaga. La segona meitat del segle XX ha estat un període de gran creixement econòmic i d‟una 

disminució de les desigualtats materials de la població, tant per l‟augment de la riquesa global 

com per l‟establiment d‟un Estat de benestar social. No obstant, en els darrers anys, amb l‟actual 

crisi socioeconòmica, hem pogut veure com aquest escenari ha anat canviant i sembla que vells 

conflictes, i amb ells instruments tradicionals de lluita com la vaga, han tornat a revifar.  

 

En aquest treball parlarem sobre la vaga i la seva concreció jurídica en el nostre 

ordenament jurídic. Ens centrarem en un àmbit i en un sector concret, en primer lloc ens 

centrarem en el sector de la funció pública, i pel que fa l‟àmbit concretarem l‟objecte d‟aquest  

estudi en la titularitat del dret de vaga dels funcionaris públics.  

 

El treball s‟estructurarà en tres apartats fonamentals. El primer apartat, de consideracions 

generals sobre els funcionaris públics i el dret de vaga, introduirem el concepte de vaga en el 

nostre context  i posarem en relació el tema central del treball, el dret de vaga, amb els 

funcionaris públics, que serà el sector en el qual situarem aquest estudi. El segon apartat, de 

consideracions jurídiques,  analitzarem el dret de vaga en el pla internacional, també parlarem 

sobre la configuració constitucional del dret de vaga i les particularitats especifiques d‟aquest 

dret.  

 

El tercer apartat abordarà la qüestió de la titularitat del dret de vaga en els funcionaris 

públics entenent que aquesta és d‟especial rellevància perquè en condicionarà el seu règim de 

garanties. Per tal d‟aprofundir en l‟estudi del nexe constitucional del dret de vaga respecte els 

funcionaris es realitzarà un anàlisi doctrinal exhaustiu de les múltiples tesis existents així com 

un anàlisi jurisprudencial per tal de conèixer quina configuració li atribueix el propi Tribunal 

Constitucional en tant que aquest dret –el de vaga- és un dret fonamental. També s‟abordaran 

els aspectes relatius a la regulació estatutària d‟aquest dret fent especial menció al recent Estatut 

Bàsic de Funcionari Públic i el desplegament autonòmic relatiu en matèria de funció pública. 

També es discutirà la importància de la qüestió de la titularitat en relació al règim de garanties 

constitucionals dels drets i llibertats fonamentals. En aquest espai, finalment, parlarem del dret 
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de vaga en relació al col·lectiu de Jutges, Magistrats i Fiscals entenent que aquest és d‟especial 

interès amb el nostre àmbit professional, encara de manera indirecta, i donat que es tracta d‟un 

debat obert avui en dia. 
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I. ELS FUNCIONARIS PÚBLICS I EL DRET DE VAGA 
 

 

1.1. Concepte de vaga 

 

Tradicionalment s‟entén per vaga la cessació temporal del treball decidida per una 

col·lectivitat de treballadors, amb abandonament del centre de treball, en motiu d‟un conflicte i 

amb la finalitat de pressionar en defensa dels seus interessos. De fet, si recorrem a la definició 

que proporciona l‟Institut d‟Estudis Catalans, és molt similar a aquesta concepció similar: 

“cessació voluntària en el treball per part dels empleats assalariats amb vista a obtenir de 

l’empresa algun avantatge relatiu a millores de sou o de les condicions de treball.” 

 

No obstant, aquesta concepció és certament restrictiva del concepte de vaga. Amb el 

temps s‟ha avançat cap a una concepció més extensiva que entén per vaga tot tipus de 

pertorbació concertada col·lectivament del procés de producció. En aquest cas, la cessació del 

treball abandonant el lloc del treball seria una de les modalitats, entre altres com les vagues de 

cel o reglament, les vagues articulades, etc. 

 

Hi ha diverses tipologia de vagues atenent a diferents criteris. Segons el criteri dels 

subjectes convocants poden ser vagues convocades per subjectes individuals, vagues de 

treballadors per compte aliè o vagues de funcionaris públics (en què ens centrarem en aquest 

treball); o vagues convocades per subjectes col·lectius, en aquest cas distingim entre vagues 

sindicals o no sindicals. Segons el criteri de l‟objecte o motivacions podem classificar els tipus 

de vagues com polítiques (dins d‟aquestes trobarem les revolucionaries/insurreccionals i les 

polítiques pures no insurreccionals), de imposició econòmic-política, laborals, de solidaritat o 

vagues directes. Segons el procediment seguit a la vaga i les modalitats podem parlar de vagues 

sorpresa, vaga de braços caiguts, vagues articulades (entre aquestes podem destacar les vagues 

rotatòries, intermitents, estratègiques o de tap, de cel o treball a reglament).  

 

Existeixen tres models normatius sobre com l‟Estat pot posicionar-se davant la vaga: en 

primer lloc pot considerar-la un delicte (derivant d‟aquesta sancions penals i contractuals), en 

segon lloc es pot considerar una llibertat (comportant sancions contractuals) o bé pot ser 

considerada com a dret. Aquests tres models es corresponen, a grosso modo, amb tres estadis de 

l‟evolució històrica de la vaga en els països occidentals: primer, la vaga era considerada un 

delicte, més tard es va tolerar i finalment es va reconèixer com a dret.  

 



                                                                                                                                              Ettore Battaglia i Vilagran 

5 
 

Centrant-nos en el pla jurídic, la vaga es reconeix com a dret. La diferència entre el 

reconeixement de la vaga com a dret i no només com a llibertat recau en què d‟aquesta manera 

els treballadors vaguistes queden protegits jurídicament front els perjudicis derivats per 

l‟exercici de vaga per part, en general, de l‟empresari. En el cas de la concepció de la vaga com 

a llibertat, aquesta implicaria una violació de les obligacions contractuals que permetria a 

l‟empresari reaccionar contra el treballador. Tal com apunta DURAN LÓPEZ, el reconeixement 

de la vaga com a dret significa, en darrera instància, reconèixer la legitimitat de les aspiracions 

dels treballadors a un major grau de justícia social. 

 

El debat entre la consideració de la vaga com a dret o com a llibertat no es tracta d‟un 

debat innocu, de fet va ésser un dels temes de discussió durant el procés constituent de la 

Constitució espanyola de 1978 (en endavant CE). En concret farem referència al debat que es va 

celebrar en el Congrés dels Diputats en motiu de l‟aprovació del segon paràgraf de l‟article 28 

CE. En aquest debat va intervenir el diputat Herrero i Rodríguez de Miñón, de UCD, declarant 

el següent: “Nosaltres creiem que l’article que acabem de votar, encara admetent la vaga-

llibertat, estableix suficients criteris limitatius i reconductors de la vaga al que és un instrument 

de reivindicacions professionals i no de reivindicacions polítiques generals. No és un mitjà de 

pressió sobre l’Estat, sinó un mitjà de pressió en la negociació, fonamentalment amb els 

ocupadors. Aquest és el sentit que a la vaga ha donat constantment la Organització 

Internacional del Treball. Aquests límits que, al nostre judici, existeixen en l’article 26 

[aleshores aquest era el número del precepte] són de dos tipus: aquells que es dedueixen de la 

interpretació sistemàtica de la Constitució i aquells que es contenen en la pròpia literalitat de 

l’article 26”. Aquest diputat, per argumentar aquesta interpretació particularista, va utilitzar tres 

arguments: el primer segons la interpretació de la Organització Internacional del Treball (en 

endavant OIT), el segon lloc la que es dedueix de la Carta Social Europea de 1961, i per últim la 

que resulta de vincular el segon apartat de l‟article 28 CE amb el principi de llibertat sindical del 

primer apartat del mateix article. En aquesta línea concloïa: “la vaga és una potestat i, com tota 

potestat, està afectada a una finalitat i sotmesa a unes limitacions, i donada aquesta finalitat i 

donades aquestes limitacions no existeix l’exercici legítim de cap potestat, sinó una desviació 

de poder o un abús de dret”.  

 

El debat a què ens referim va continuar amb la resposta d‟altres diputats d‟altres grups 

parlamentaris que tenien idees confrontades sobre la vaga i la seva consideració com a 

dret/llibertat. Van haver intervencions del diputat Solé Tura, representant del grup comunista, o 

de Peces-Barba Martínez, representant del grup parlamentari socialista, que van reivindicar el 

sentit literal del precepte votat i van descartar “interpretacions extravagants”. Les intervencions 

es van encaminar, realment, a mantenir en el text constitucional uns preceptes que possibilitaven 
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la configuració del dret de vaga d‟acord a les concepcions més avançades, superant el model 

contractual i laboral, i aproximant-se a un model polivalent o multidimensional, en què “la vaga 

es concep com a mitjà d‟expressió i acció directa de les classes treballadores en tots els àmbits 

de la vida social en què s‟adopten decisions sobre els seus interessos i no només en l‟àmbit de 

les relacions de treball1” 

 

En aquest apartat ens introduirem en la temàtica central d‟aquest treball: el dret de vaga 

en els funcionaris públics. L‟àmbit concret en el què es situarà el present estudi serà la titularitat 

del dret de vaga en el cas dels funcionaris, però abans d‟entrar en aquest tema en profunditat, 

considero convenient fer un breu repàs sobre qüestions generals en relació al dret de vaga i el 

funcionariat. 

 

1.2. Els funcionaris públics 

 

En aquest apartat esbossarem breument alguns apunts teòrics sobre el règim jurídic de la 

funció pública, que ens seran útils posteriorment per a centrar-nos en el tema central del nostre 

treball. Aquest apartat estarà basat en el llibre Derecho de la Función Pública del professor 

SANCHEZ MORÓN
2
. 

 

La principal referència a la funció pública de la Constitució del 1978 la trobem en 

l‟article 103.3 CE que estableix: 

 

Article 103.3 La llei regularà l’estatut dels funcionaris públics, l’accés a la funció 

pública d’acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de 

l’exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d’incompatibilitats i les garanties per a 

la imparcialitat en l’exercici de les seves funcions. 

 

Aquesta concepció de la funció pública s‟ha de contextualitzar en un Estat social i 

democràtic de Dret (art. 1.1 CE). Cal distingir, en aquest escenari, que el govern i 

l‟administració no són el mateix
3
. L‟Administració Pública, sota la direcció del govern, haurà de 

complir una funció pròpia al servei dels interessos generals sota el criteri d‟objectivitat (art. 

103.1 CE). En aquest marc, la primera condició essencial del personal al servei de les 

Administracions Públiques, segons l‟art. 103.3 CE, serà que han de tenir un estatut professional, 

                                                           
1
 F. SUÁREZ GONZÁLEZ, La huelga: un debate secular, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

Madrid, 2007 
2
 M. SANCHEZ MORON, Derecho de la Función Pública, Ed. Tecnos, 6ª ed., Madrid, 2011 

3
 STC 204/1992, de 26 de novembre, entre altres. 
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que estarà pautat pels principis essencials d‟igualtat, mèrit, capacitat i garantia d‟imparcialitat 

establerts en el mateix article. 

 

La Llei 7/2007, de 12 d‟abril, aprova l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic (en endavant 

EBEP). Segons l‟Exposició de Motius de la mateixa, l‟objectiu de l‟Estatut serà establir els 

principis generals aplicables al conjunt de les relacions d‟ocupació pública, començant els de 

servei als ciutadans i a l‟interès general. En relació al funcionariat, l‟Estatut estableix tots els 

elements que són comuns als funcionaris de totes les Administracions Públiques, és a dir, 

estableix les bases del règim estatutari dels funcionaris inclosos en el seu àmbit d‟aplicació. Cal 

dir que, donada la complexitat de l‟EBEP, la Secretaria General per a l‟Administració pública 

va dictar, mitjançant Resolució de 21 de juny de 2007, una sèrie d‟instruccions per a la seva 

aplicació. 

 

El Títol III de l‟EBEP regula els drets dels empleats públics, entre ells, en l‟article 15 es 

recull, amb el caràcter de normativa bàsica, una sèrie de drets individuals d‟exercici col•lectiu, 

entre els quals voldria destacar pel tema que ens ocupa el dret de vaga amb la garantia de 

manteniment dels serveis essencials de la comunitat. 

 

1.3. El dret de vaga en els funcionaris públics  

 

El dret de vaga (art. 28.2 CE) com el dret a plantejar conflictes col•lectius (art. 37.2 CE) 

s‟apliquen a l‟àmbit de les Administracions Públiques: el dret de vaga es reconeix tant al 

personal estatutari (amb excepcions) com al laboral, mentre que el dret a plantejar conflictes 

col•lectius només es reconeix al personal laboral. 

 

La Llei orgànica 11/1985 de Llibertat Sindical (en endavant LOLS) recull en el seu àmbit 

d‟aplicació, concretament en el seu article 1, a més dels treballadors per compte aliè, el personal 

que presta serveis a través d‟una relació administrativa o estatutària, reconeixent-los el dret de 

llibertat sindical, i alhora, l‟exercici dels drets inherents a aquest dret. Cal precisar que aquesta 

mateixa llei, en el seus articles 1.4 i 1.5, exclou de l‟exercici d‟aquests drets als membres de les 

Forces i Instituts Armats de caràcter militar, així com als Jutges, Magistrats i Fiscals en tant es 

trobin en actiu (aquesta temàtica la tractarem més endavant). En el cas dels membres de Cossos 

i Forces de Seguretat que no tinguin caràcter militar, l‟exercici del dret de sindicació es regirà 

per la seva normativa específica. 
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Com hem mencionat anteriorment, l‟EBEP recull expressament el dret a l‟exercici de 

vaga en el seu article 15. D‟altra banda, l‟article 30 de l‟EBEP disposa que el que exercitin el 

dret de vaga no meritaran ni percebran les retribucions corresponents al temps en què hagin 

romàs en aquesta situació sense que la deducció d‟havers que s‟efectuï tingui caràcter de sanció, 

ni afecti al règim respectiu de les seves prestacions socials. A banda d‟aquestes consideracions, 

l‟EBEP no du a terme una regulació específica del dret de vaga en l‟àmbit de la funció pública, 

això comporta que davant el buit legal s‟apliqui als funcionaris el RDLRT per analogia. 

 

No obstant, QUINTANILLAS NAVARRO
4
 fa una reflexió sobre aquest escenari jurídic 

que considerem molt interessant: “allò desitjable seria que es produís una regulació pròpia del 

dret de vaga en els empleats públics funcionarials dins de la seva normativa específica; o, en 

cas contrari, que aquesta última remetés expressament a la regulació del dret de vaga dels 

treballadors per compte aliè”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 R.Y. QUINTANILLA NAVARRO, “El derecho de huelga en la doctrina del Tribunal Constitucional: 

propuestas para una Ley Orgánica”, publicat a la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
núm. 73, 2008 
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II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES SOBRE EL DRET DE VAGA 

 

 

2.1. El dret de vaga i el seu reconeixement internacional 

 

Si bé alguns autors es refereixen com antecedent llunyà de la llibertat sindical (la qual 

inclou el dret de vaga) a les primeres formes d‟associacions professionals i les seves diverses 

expressions històriques (corporacions primitives, col·legis romans, agrupacions d‟artesans i 

altres formes d‟associacionisme), la llibertat sindical és en realitat conseqüència de l‟anomenada 

Revolució Industrial, i és al Regne Unit, país on va néixer aquesta revolució, on es situen els 

primers moviments sindicals i obrers. Es pot descriure l‟evolució de la llibertat sindical en tres 

etapes: prohibició, tolerància i reconeixement. 

   

Al principi la prohibició de la lliberta sindical, i amb ella, el d‟exercici del dret de vaga, 

va ser un fenomen evident a tot Europa (com a exemple d‟aquesta actitud dels Estats europeus 

podríem citar la llei francesa promulgada a França el 14 de juny de 1791, coneguda com la Llei 

Le Chapelier
5
), però el desenvolupament de la socialdemocràcia durant el transcurs del segle 

XX va contribuir a que la vaga laboral deixes d‟estar severament penada. Va ser llavors quan el 

dret de vaga fos reconegut internacionalment com un dret essencial dels treballadors constitutiu 

de la llibertat sindical. Es tracta d‟un dels drets coneguts com als de la “segona generació”, que 

es reconeix en l‟actualitat en la majoria dels ordenaments interns dels Estats democràtics de 

Dret i en els tractats internacionals d‟abast universal com ara el Pacte Internacional de Drets 

Econòmics, Socials i Culturals de 1966. 

 

En l'actualitat existeixen diversos tractats internacionals que incorporen a la llibertat 

sindical (directament o indirectament) en el seu cos normatiu. Actualment el dret de vaga es 

troba reconegut internacionalment en la Declaració Universal dels Drets Humans de Nacions 

Unides de 1948 en la seva Resolució 217 A (III), que conté en el seu article 23.4 el dret de tota 

persona a fundar sindicats i afiliar-s'hi per a la defensa dels seus interessos, així com també en 

l‟article 8 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides de 

1966 es reconeix el dret de vaga exercit de conformitat amb les lleis de cada país. Pel que fa a 

                                                           
5
 La Llei Le Chapelier (del nom de l'advocat Isaac Le Chapelier, que havia presidit la sessió del 4 d'agost 

de 1789 de l'Assemblea Nacional en la qual es va decretar l'abolició del feudalisme), promulgada a 
França el 14 de juny de 1791, en plena Revolució francesa, va instaurar la llibertat d'empresa i va 
proscriure les associacions i corporacions gremials de tot tipus. La Llei Chapelier és reconeguda pel seu 
efecte de prohibir la llibertat d'associació i va ser derogada el 25 de maig de 1864 per la Llei Ollivier que 
abolia el delicte d'associació. 
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l‟Organització Internacional del Treball (OIT), el dret de vaga no es reconeix de forma expressa 

en cap Conveni relacionat amb els drets sindicals, però el Comitè de Llibertat Sindical del 

Consell d‟Administració sempre l‟ha considerat constitutiu dels drets bàsics dels treballadors. 

La Comissió d‟experts de la OIT ha vinculat el dret que es reconeix a les organitzacions de 

treballadors a organitzar les seves activitats i formular el seu programa d‟acció per a fomentar i 

defensar els interessos dels seus membres (articles 3, 8 i 10 del Conveni número 87 de la OIT 

relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació) amb la necessitat de disposar 

de mitjans d‟acció que els permeti exercir pressions per aconseguir les seves reivindicacions. En 

aquest punt la Comissió ha adoptat el criteri de que el significat corrent de “programa d‟acció” 

inclou el dret de vaga. D‟altra banda, a nivell europeu, trobem la Convenció Europea de Drets 

Humans, aprovada en el si del Consell d'Europa l‟any 1950, que inclou expressament el dret a la 

vaga en el seu article 11, dins del dret d'associació. La Carta Social Europea de 1961 reconeix el 

dret de vaga i el supedita a les obligacions que puguin dimanar dels convenis col·lectius. 

Finalment, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, signada a l‟any 2000 a Niça, en 

el seu article 28 també reconeix el dret de vaga. 

 

2.2. Configuració constitucional del dret de vaga 

 

Actualment el dret de vaga es reconeix expressament a l‟article 28.2 de la CE: 

 

Article 28.2 Es reconeix als treballadors el dret a la vaga per a la defensa dels seus interessos. La llei 

que reguli l’exercici d’aquest dret establirà les garanties que calguin per tal d’assegurar el 

manteniment dels serveis essencials de la comunitat. 

 

L‟ordenament jurídic espanyol presenta una “anomalia jurídica”, en paraules de 

BAYLOS GRAU
6
: tot i que el dret de vaga es reconeix a la Constitució, aquest no és objecte 

d‟un desenvolupament legal. En absència d‟aquesta llei (segons el propi precepte 28.2 CE: llei 

que reguli l’exercici d’aquest dret) la normativa que regula el dret de vaga es troba en el Reial 

Decret-Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball (en endavant RDLRT). Aquest 

Reial Decret-Llei va ser declarat parcialment constitucional i reinterpretat en la STC 11/1981 de 

8 d‟abril (fonamentalment), en què es declara expressament en el seu FJ 5: “la regulació legal 

del dret de vaga en el nostre país està continguda en el RDLRT, en quant no sigui contrari a la 

Constitució i en tant no es dicti una nova regulació mitjançant Llei Orgànica”. 

 

                                                           
6
 A. BAYLOS GRAU, “El derecho de huelga”, en AA.VV., El modelo social en la Constitución Española de 

1978, 1978-2003, MTAS: Madrid, 2003, pàg. 588  
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En relació amb el què hem apuntat anteriorment, la Constitució inaugura el concepte de 

vaga com a dret, mentre que el RDLRT configura un model de vaga llibertat, només 

parcialment depurat pel Tribunal Constitucional
7
 (en endavant TC). Aquesta manca de 

normativa i l‟allargament indefinit de la situació temporal del RDLRT i la reinterpretació 

constitucional, han dut a una judicialització del dret de vaga. Fins i tot el propi Tribunal 

Constitucional ha assenyalat la necessitat d‟una Llei de vaga, ja que la seva carència com apunta 

a la STC 123/1990, de 2 de juliol, FJ 4: “origina una conflictivitat innecessària en relació amb 

la fixació dels serveis essencials i posa en perill tant la garantia del manteniment dels serveis 

essencials com de l’exercici legítim del dret de vaga”. 

 

En aquest sentit, cal assenyalar que entre el 1992 i 1993 es va tramitar al Parlament un 

projecte de Llei orgànica reguladora del dret de vaga, però la convocatòria electoral de 1993 i la 

consegüent dissolució de les Corts va deixar el projecte en suspens, i fins al moment no s‟ha 

tornat a plantejar cap projecte en aquest sentit. D‟aquesta manera ens trobem que després de 36 

anys de vigència de la Constitució, el dret de vaga és l‟únic dret fonamental que no té un 

desenvolupament com la resta de drets del seu mateix rang, i alhora es troba regulat a través 

d‟una llei anterior a la Constitució. Tal com indica QUINTANILLA NAVARRO: “la vigent 

regulació de la vaga segueix essent, doncs, provisional, tot i que sigui una provisionalitat “a 

l’espanyola” que dura ja més de trenta anys
8
”. 

 

2.2.1. EL PAPER DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL EN LA CONFIGURACIÓ DEL DRET DE 

VAGA 

 

Com hem apuntat a l‟apartat anterior, la regulació del dret de vaga és preconstitucional i 

per aquesta raó la jurisprudència del Tribunal Constitucional serà essencial per a la interpretació 

de la norma en els paràmetres constitucionals. El quadre normatiu del dret de vaga es 

caracteritza per una gran heterogeneïtat, ja que tant la Constitució com el Reial Decret-Llei 

responen a diferents principis (fins i tot contradictoris) només compatibilitzats per la 

jurisprudència constitucional. La principal sentència a tenir en compte serà la STC 11/1981, de 

8 d‟abril, que s‟ha arribat a considerar la sentència que assenta les bases jurídiques 

constitucionals del dret dels conflictes col·lectius en el nostre sistema. 

 

                                                           
7
 Entre les modificacions més destacades del TC en el RDLRT es troben el reconeixement del sindicat 

com a subjecte titular del dret de vaga; l’extensió de l’àmbit de l’exercici del dret de vaga més enllà de 
l’empresa o centre de treball; interpretació del règim jurídic a què es troben sotmeses les vagues de 
solidaritat i polítiques. Més endavant aprofundirem sobre aquesta interpretació constitucional. 
8
R.Y. QUINTANILLA NAVARRO, “El derecho de huelga en la doctrina del Tribunal Constitucional: 

propuestas para una Ley Orgánica”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm.73, 
2008 
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En aquesta sentència el TC assentarà la doctrina general sobre el dret de vaga en un doble sentit: 

en primer lloc, al tractar-se d‟una sentència fruit d‟un recurs d‟inconstitucionalitat es situarà en 

un nivell important de generalitat i d‟abstracció; en segon lloc, el TC fixarà els conceptes o 

categories jurídiques necessàries per a l‟anàlisi de la normativa, desenvolupant els fonamentals i 

la finalitat de les institucions objecte de la sentència. Cal tenir en compte que es tracta d‟una 

sentència interpretativa, és a dir, en molts aspectes de la STC 11/1981 la funció del Tribunal 

Constitucional no es va centrar en decidir la constitucionalitat del RDLRT, sinó en interpretar 

aquesta norma d‟acord amb la Constitució. En aquesta línia, el TC es pronuncia en relació a una 

determinada regulació però no prejutja la possibilitat d‟altres regulacions possibles dins el marc 

constitucional. 

 

2.2.2. LA STC 11/1981 DE 8 D’ABRIL I LA SEVA DOCTRINA  

 

La discussió sobre l‟existència d‟un precepte constitucional capaç d‟atorgar la titularitat 

d‟aquest dret als treballadors públics es basava en el fet que existia (i existeix en l‟actualitat) 

poca concreció constitucional respecte la inclusió dels treballadors públics en el dret fonamental 

previst a l‟article 28.2 de la CE. En aquest sentit el text constitucional no és en sí mateix literal, 

ni concret, ni rotund, ni exprés ni tampoc inequívoc respecte aquesta qüestió. Aquesta manca de 

concreció constitucional s‟hauria d‟esperar que fos solucionada pel TC el qual en virtut de la 

potestat interpretativa de la mateixa podria haver assentat jurisprudència clara al respecte. La 

oportunitat constitucional de pronunciar-se sobre aquesta qüestió es va produir a la STC 

11/1981 en la que el TC va aprofundir en els diversos aspectes relatius al dret de vaga. 

 

Com hem comentat anteriorment, la STC 11/1981 va ser l‟únic moment en el que el TC 

es va  pronunciar, encara que de forma difusa i poc concreta sobre l‟aspecte relatiu al dret de 

vaga dels treballadors públics en el marc d‟una sentència en la que s‟abordava qüestions 

relatives a  la publicitat de la vaga, el paper dels sindicats i les organitzacions de treballadors en 

relació a la  vaga i la titularitat del dret de vaga reconegut a l‟article 28.2 de la CE.  

 

La doctrina constitucional establerta en aquesta sentència respecte el tema que ens ocupa 

és  escassa i no ha sofert modificacions de manera que tal jurisprudència s‟ha vist consolidada 

fins arribar als nostres dies.  

 

Segons aquesta sentència es reconeix el dret de vaga previst a l‟article 28.2 CE a totes 

aquelles  persones que presten serveis per compte aliè en règim laboral, és a dir, persones que 

disposen  d‟un contracte de treball tant en l‟àmbit públic com en el privat. Aquesta primera 

afirmació  constitucional deixa fora de l‟empara de l‟article 28.2 els treballadors per compte 
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propi  (autònoms), els jubilats i pensionistes, treballadors independents i professionals liberals a  

l‟afirmar que “encara que en un sentit ampli siguin treballadors, o son treballadors per compte  

aliè lligats per un contracte de treball retribuït”. 

 

En referència als treballadors civils dependents d‟establiments militars (i per tant no  

treballadors públics), aquesta sentència estableix que  “en casos concrets es pugui entendre  que 

els serveis que presta aquest personal son serveis essencials, de manera que, en aquests casos 

el dret de vaga pot quedar limitat en virtut de les mesures d’intervenció requerides pel seu 

manteniment”. 

 

La sentència 11/1981 declara també que “les persones lligades amb l’Estat, amb les 

Entitats  estatals autònomes o amb l’Administració Institucional en virtut de contractes de 

treball no  reben en puritat la condició de funcionaris, i degut a aquest fet estan sotmesos al 

Reial Decret  Llei 17/1977
9
”. Aquest Reial Decret Llei regula el dret de vaga en les relacions 

laborals  sotmeses a l‟Estatut dels Treballadors
10

 el qual expressament exclou en el seu article 

1.3 a) “la  relació de servei dels funcionaris públics, que es regularà per l’Estatut de la funció 

Pública així  com la del personal al servei de l’Estat, les Corporacions Locals, i les entitats 

públiques autònomes quan, a l’empara d’una llei, aquesta relació es reguli per normes 

administratives o  estatutàries”.  

 

D‟aquesta distinció se‟n desprèn el fet que com a funcionaris públics hem d‟entendre a 

totes  aquelles persones que reben aquesta designació en aplicació de les lleis generals del Dret  

Administratiu. Encara que la distinció efectuada pel TC en el marc d‟aquesta sentència així com  

per la legislació relativa a l‟Estatut dels Treballadors sigui força clara no es posa de manifest  

una doctrina clara i concisa sobre si aquest dret es troba o no emparat per la previsió  

constitucional de l‟article 28.2. El TC soluciona aquesta manca de determinisme establint que  

“l’anterior posa de relleu que l’eventual dret de vaga dels funcionaris públics no es troba  

regulat –i per consegüent, tampoc prohibit- pel Reial Decret Llei 17/1977.”  

 

Amb aquesta afirmació tant poc precisa el TC deixa en mans del legislador ordinari la 

potestat  per interpretar el contingut constitucional de l‟article 28.2 així com la seva posterior 

desenvolupament legislatiu. 

                                                           
9
 Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball en la que es regulen les relacions de 

treball en el dret vigent referent a la vaga, els conflictes col·lectius, els convenis col·lectius de treball, la  
limitació de la regulació estatal per branques de l’activitat de les condicions mínimes de treball,  
l’acomiadament i la reestructuració de plantilles. 
10

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels  
Treballadors (vigent fins a 1 de gener de 2015). 
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2.3. El dret de vaga com a dret subjectiu, dret fonamental i dret social 
 

L‟article 28.2 reconeix el dret de vaga com un dret subjectiu del treballador i, alhora, com 

un dret fonamental. En aquest sentit, la STC 123/1992, de 28 de setembre, expressa que “la 

vaga, que com a fet, consisteix en la cessació en el treball, és un dret subjectiu del treballador 

que simultàniament es configura com un dret fonamental constitucionalment consagrat, en 

coherència amb la idea d‟Estat Social i Democràtic de Dret” (FJ 4). 

 

En síntesi podem qualificar el dret de vaga: 

 

- Com a dret i des d‟una perspectiva constitucional, com a dret subjectiu. 

- Per la seva prefiguració i configuració constitucional, com a dret fonamental. 

- Des d‟una perspectiva funcionalista, el dret subjectiu es pot configurar com dret social. 

 

2.3.1. EL DRET DE VAGA COM A DRET SUBJECTIU 

 

L‟article 28.2 CE constitueix un “sistema de dret de vaga”. Atenent a la STC 11/1981, de 

8 d‟abril, els treballadors ostenten un dret a exercir determinades mesures de pressió front els 

empresaris: “dret a col•locar el contracte de treball en una fase de suspensió i d‟aquesta manera 

limitar la llibertat de l‟empresari” (FJ 9 i 10), que comporta, alhora que l‟empresari no podrà 

substituir els vaguistes per altres treballadors (art.6.5 RDLRT) i tindrà limitat el poder de 

tancament (art. 12 RDLRT). El dret de vaga, doncs, es configura constitucionalment com un 

dret subjectiu d‟eficàcia “erga omnes” o com alguns autors denominen un dret subjectiu 

públic
11

, front a poders públics i privats. El dret de vaga tindrà una eficàcia doble que garanteix 

al seu titular una sèrie de garanties. 

 

En relació a la seva configuració com a dret subjectiu, el dret de vaga tindrà una sèrie de 

garanties: 

 

- El Codi Penal sanciona com a delicte els comportaments contraris al dret de vaga 

(article 315 del Codi Penal
12

). 

                                                           
11

J. GARCÍA BLASCO, El derecho de huelga en España: calificación jurídica y efectos, Ed. Bosch, Barcelona, 
1983; i així com J. L. MONEREO PÉREZ, “La huelga como derecho constitucional: la técnica específica de 
organización jurídico-constitucional de la huelga (y II)”, en Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo 
y bienestar social, núm. 28,  1993, p. 32. 
12

 Article 315 del Codi Penal: “seran castigats amb les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de 
sis a dotze mesos els que mitjançant l’engany o l’abús de situació de necessitat, impedeixin o limitin 
l’exercici de la llibertat sindical o el dret de vaga”. 
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- La vaga com a dret es preveu com una facultat “d‟incomplir transitòriament el contracte 

de treball” (STC 11/1981 FJ 10). Per tant, com hem apuntat anteriorment la vaga no 

extingeix ni permet a l‟empresari extingir el contracte per incompliment del treballador 

(STC 99/1987), ni permet tampoc accions sancionadores per part de l‟empresari. 

- Es prohibeix a l‟empresari la substitució dels treballadors vaguistes per altres no 

vinculats a l‟empresa (art. 6.5 RDLRT, art. 8.a LETT
13

, art. 96.10 LET
14

) 

- S‟exclou el lockout “de retorsió” (STC 11/1981 FJ 10). 

 

Per últim, apuntar que el dret de vaga, en tant que dret subjectiu, haurà de ser compatible 

amb altres béns i drets constitucionalment protegits, exemples poden ser el dret de propietat de 

l‟empresari, el dret dels no vaguistes al treball o el dret dels ciutadans al gaudi de serveis públics 

a través dels quals satisfan altres béns constitucionals. En aquest sentit, s‟aplicarà la doctrina 

constitucional de ponderació de béns en conflicte i en el principi de proporcionalitat i de 

sacrifici mutus. 

 

2.3.2. EL DRET DE VAGA COM A DRET FONAMENTAL 

 

El dret de vaga es tracta d‟un dret fonamental, i com a tal es tracta d‟un dret inalienable, 

imprescriptible, irrenunciable, intransmissible e inembargable. El dret a vaga és un dret 

fonamental per diverses raons.  

 

En primer lloc, per la seva ubicació a la Constitució, a la Secció Primera del Capítol II del 

Títol I, en l‟apartat de “Drets fonamentals i llibertats públiques”. En segon lloc, pels valors en 

què es basa; els elements inspiradors dels drets fonamentals són, essencialment, la llibertat i la 

igualtat. La igualtat material actua, també com a fonament dels drets fonamentals per tenir com 

a finalitat “contribuir a un millor ús de la llibertat
15

”. Aquesta igualtat material comporta que els 

poders públics hauran d‟adoptar les mesures necessàries per a la igualtat efectiva, en altres 

paraules, s‟entén que parlem d‟una igualtat per diferenciació, que introduirà un tracte normatiu 

diferenciat per superar aquelles necessitats que representen un impediment en el gaudi dels drets 

fonamentals
16

. La vaga, en aquests termes, permet superar la desigualtat econòmica entre el 

col•lectiu de treballadors i empresaris, i compensar en certa manera les debilitats dels assalariats 

                                                           
13

 Llei 14/1994, d’1 de juny, pel qual es regulen les Empreses de Treball Temporal. 
14

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors (vigent fins l’1 de gener del 2015). 
15

 G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Curso de derechos fundamentales (I), Eudema, Madrid, 1991, pàg. 290. 
16

 G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Curso de derechos fundamentales (I), Eudema, Madrid, 1991, pàg.291 
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en l‟àmbit del contracte de treball, i més àmpliament, en les relacions professionals i socials
17

. 

La STC 11/1981 especificarà aquest punt declarant: “la vaga és un <contrapès>, que té per 

objecte permetre que les persones en estat de dependència salarial estableixin una nova relació 

de forces en un sentit més favorable per elles. Tendeix a restablir l’equilibri entre parts de força 

econòmica desigual”. 

 

En tot cas, per la posició del dret de vaga en el text constitucional, és a dir, per la seva 

juridificació com a dret fonamental, es deriva una protecció jurídica doble i reforçada per 

l‟article 53.2 de la CE. D‟una banda el dret de vaga es protegirà mitjançant la seva tutela pels 

tribunals ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat (art. 

53.2 CE), i de l‟altre, a través del recurs d‟empara davant el Tribunal Constitucional (art. 161.1 

CE). Aquest fet comporta, addicionalment, l‟aplicació de la garantia de reserva de llei (article 

53.1 CE), obligatorietat de la seva regulació mitjançant llei orgànica (art. 81.1 CE) e immunitat 

front els decrets lleis (art. 86.1 CE). 

 

2.3.3. EL DRET DE VAGA COM A DRET SOCIAL 

 

El dret de vaga com a dret fonamental es reconeix als treballadors per a la “defensa dels 

seus interessos”. El dret de vaga es connecta amb la clàusula de l‟Estat social de l‟article 1.1 CE 

i al reconeixement del principi d‟igualtat de l‟article 9.2 CE. En aquest sentit, com hem apuntat 

abans, el Tribunal Constitucional entén la vaga com un instrument de pressió en defensa dels 

interessos de grups i estrats de la població socialment dependents (STC 11/1981 FJ 9).  

 

En aquests termes parlem del dret de vaga com un dret social. El matís social, com hem 

apuntat molt breument, s‟infereix de diverses qüestions que explicarem a continuació. En primer 

lloc, a través de la ubicació del dret de vaga en l‟article 28.2 CE i com a dret fonamental 

vinculat al principi d‟igualtat (art.9.2 CE); en segon lloc, de la interpretació conjunta de l‟article 

28.2 CE i dels articles 1.1, 9.2 i 7 CE, entenent la vaga com instrument al servei de l‟Estat 

Social; per últim, tenint en compte l‟article 10.2 CE, cal destacar la configuració de la vaga com 

a dret social pels textos internacionals ratificats per l‟Estat espanyol
18

. 

 

                                                           
17

A. GARRIGA DOMÍNGUEZ; S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, (Dir. I coord.), La configuración constitucional del 
derecho de huelga: marco para una eventual regulación legal, Informe “El tiempo de los derechos”, 
2010, número 22, Equipo de Investigación HI13 de la Universidad de Vigo. 
18

 Tal com hem apuntat a un apartat anterior, el dret de vaga es reconeix a l’article 6.4 de la Carta Social 
Europea de 1961 (ratificada per instrument de 29 d’abril de 1980, en el preàmbul del qual Espanya 
indica el seu objectiu de garantir “el gaudi dels drets socials”). També es reconeixerà a l’article 8.1 del 
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 (ratificat per Espanya per Instrument 
de 13 d’abril de 1977). 
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La concepció com a dret fonamental de caràcter social serà rellevant a l‟hora de 

determinar la funció de la vaga polític-jurídica. MONEREO PÉREZ estableix “en l’ordre 

constitucional, sembla atribuir-se una funció genèrica al dret de vaga (...) i d’influència i 

participació dels treballadors en les decisions polítiques – i, finalment, per ser un mitjà 

apropiat perquè la llibertat i la igualtat dels individus, com assenyala l’article 9.2 CE, siguin 

reals i efectives (...) la Constitució ha deixat oberta la via perquè els mateixos grups tinguin 

poder autònom per intentar, en el seu propi interès col•lectiu, la consecució d’aquests fins”
19

. 

 

Per tant, d‟aquesta visió se n‟extreu que la vaga va més enllà de ser un mer instrument de 

pressió a les relacions entre particulars, sinó que esdevé un “poder” o “arma de lluita”. Aquesta 

concepció tindrà conseqüències importants en tan que estén la vaga de l‟àmbit privat a l‟àmbit 

públic, i per tant, possibilita vagues que vagin molt més enllà del contracte laboral en sentit 

estricte. 

 

2.4. El dret de vaga com a dret de titularitat individual però d’exercici  

col·lectiu 
 

L‟àmbit subjectiu del dret de vaga s‟identifica amb la seva titularitat. L‟anàlisi d‟aquest 

aspecte es desenvolupa en dos àmbits: en primer lloc la qüestió de la seva titularitat individual o 

col•lectiva, en segon lloc sobre quins seran els concrets subjectes als quals se‟ls reconeix el dret 

de vaga. En aquest apartat ens centrarem sobre la primera qüestió, la titularitat individual o 

col•lectiva, mentre que la segona qüestió s‟abordarà de forma més àmplia en apartats posteriors. 

 

El dret de vaga, d‟acord amb la jurisprudència constitucional, serà un dret de titularitat 

individual però d‟exercici col•lectiu. A partir d‟aquesta doctrina s‟estableixen dues dimensions 

del dret de vaga: una d‟individual i una altra col•lectiva. 

 

Segons la STC 11/1981 la titularitat del dret de vaga pertany als treballadors i, a cadascun 

d‟ells li correspon sumar-se o no a les vagues declarades. D‟altra banda, les facultats en què es 

concreten l‟exercici del dret de vaga, en tant que acció col•lectiva i concertada, corresponen tant 

als treballadors com a les organitzacions sindicals. El RDLRT no parla directament d‟aquesta 

qüestió, només s‟hi refereix de forma indirecta en l‟article 3.2 sobre els subjectes facultats per 

acordar la declaració de vaga: 

                                                           
19

 J. L. MONEREO PÉREZ, “La huelga como derecho constitucional: la técnica específica de organización 
jurídico-constitucional de la huelga (y II)”, en Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar 
social, núm. 28, 1993 
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- Els treballadors, a través dels seus representants. L’acord serà adoptat, en reunió  

conjunta dels esmentats representants, per decisió majoritària dels mateixos (...). 

-  Els propis treballadors del centre de treball, afectats pel conflicte (...). 

 

El Projecte de Llei de vaga del 1992, en canvi, si establia clarament aquest doble aspecte 

del dret de vaga en els seus article 2.3, 3.1 i 3.2
20

. 

 

Dins la dimensió individual del dret de vaga trobem el dret del treballador singular, mai 

col•lectiu, a sumar-se a les vagues declarades. En aquest sentit el Tribunal Constitucional va 

declarar que a cada treballador li correspon aquest dret (STC 11/1981). En el pla individual 

també identifiquem les facultats de participar en l‟adopció de decisions sobre la continuïtat de la 

vaga o en les tasques d‟informació i publicitat. Dins la dimensió col•lectiva es comprenen les 

següents facultats: el dret de convocatòria, el plantejament reivindicatiu, la publicitat, la 

projecció exterior, la negociació i la terminació de la vaga. 

 

Aquest plantejament doctrinal presenta certs problemes, en especial en relació al dret de 

vaga i les clàusules de pau en els convenis col•lectius. Les clàusules de pau són clàusules 

pactades que s‟incorporen al conveni col•lectiu, a través de les quals els signants ni poden 

promoure mesures de conflicte col•lectiu durant la vigència del conveni (aquestes clàusules 

legals tenen un reconeixement legal tant en la Llei de l‟Estatut del Treballador (en endavant 

LET) com en el RDLRT amb caràcter de contingut obligacional). Els problemes que sorgeixen 

en relació a aquestes clàusules serà la disponibilitat dels subjectes col•lectius d‟un dret de 

titularitat individual irrenunciable. El Tribunal Constitucional a les sentències SSTC 11/1981 i 

189/1993, de 14 de juny, a través de mecanismes “iusprivatistes” de representació solucionen el 

conflicte de la següent manera: en virtut del mandat representatiu els representants poden 

disposar del dret dels seus representats. Aquesta argumentació, com ja es pot veure des d‟un 

primer moment, presenta molts problemes, en conseqüència el TC va situar la seva 

argumentació en la distinció entre la titularitat individual i l‟exercici col•lectiu, de manera que el 

TC entén que en els casos de les clàusules de pau no estarem davant una renúncia al dret, sinó 

davant d‟un “compromís de no exercici del dret”. A través d‟aquesta doctrina es pot extreure 

que la Constitució exclou una concepció orgànica del dret de vaga, és a dir, exclou el dret de 

vaga reservat als sindicats. 

 

                                                           
20

 Proyecto de Ley Orgánica de Huelga. (121/000087) Presentat el 22/05/1992, qualificat el 26/05/1992 
[actualment caducat]. Consultable des de: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_133 
5437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI4&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1- 
1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000087%2F0000.NDOC.) 
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III. LA TITULARITAT DEL DRET A VAGA DELS FUNCIONARIS 

PÚBLICS 
 

 

El dret de vaga dels treballadors públics és i ha sigut motiu de pugnes jurídiques i 

doctrinals referents al fet si aquests, donada la seva condició de funcionaris disposaven de la 

titularitat del dret constitucional de vaga reconegut de forma clara a l‟article 28.2 de la CE. Per 

tal d‟entendre l‟origen de la titularitat d‟aquest dret serà necessària una revisió doctrinal 

exhaustiva de les nombroses tesis que han abordat des de perspectives diferents aquesta qüestió 

sempre buscant el nexe constitucional que actua com a pressupòsit habilitant per al seu exercici. 

 

Per tal de buscar l‟origen d‟aquesta titularitat en el text constitucional abordarem 

inicialment les doctrines reticents a reconèixer l‟existència d‟aquesta titularitat presents sobretot 

en el període posterior a l‟elaboració de la CE de 1978. Desprès d‟indagar en el contingut 

específic de la sentència STC 11/1981 en els apartats anteriors analitzarem també les doctrines 

posteriors a aquesta sentència posant de manifest la pervivència de les doctrines negacionistes i 

el sorgiment de múltiples tesis doctrinals que a través de construccions jurídiques diferents han 

intentat demostrar l‟empara constitucional necessari per a que els treballadors públics puguin 

exercir el dret de vaga. 

 

Abordarem també les recents aportacions legislatives, en especial l‟Estatut Bàsic del 

Treballador Públic materialitzat a través de la llei 7/2007 el qual ja aporta referències –no de 

rang constitucional– explícites al reconeixement del dret de vaga dels treballadors públics així 

com la legislació autonòmica específica que també confereix a aquests la titularitat d‟aquest 

dret. Farem referència també a la importància de la qüestió de la titularitat del dret de vaga dels 

funcionaris públics aprofundint en el règim de garanties constitucionals del dret de vaga. 

 

Finalment, aprofundirem en el dret de vaga en relació a un col•lectiu específic de 

funcionaris públics, els jutges fiscals i magistrats, els quals la seva condició jurídica particular 

genera també debats doctrinals respecte si disposen o no de la titularitat d‟aquest dret. 

 

3.1. Les primeres doctrines negacionistes 

  

Les visions post-constitucionals primerenques suggerien una lectura que traslladava el 

debat referent a l‟existència d‟una habilitació constitucional específica per als treballadors 
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públics en relació al dret a vaga postulant aquests com a servidors públics. El terme servidors 

públics constituïa en sí mateix el pressupòsit inhabilitant de l‟exercici del dret a vaga en tant que 

les funcions de “servitud pública” s‟entenien com a marcadament incompatibles amb l‟exercici 

de tal dret. 

 

Entre els arguments que es suscitaven s‟apel•lava al principi de jerarquia vinculat als 

deures d‟obediència, lleialtat i voluntat de servei als quals estarien subjectes els servidors fet 

que impossibilitaria la insubordinació vehiculada a través de la vaga. 

 

Les visions restrictives del dret a vaga que concebien el treballador públic com a servidor 

públic suggerien també com a argument contrari la posició de supremacia de l‟administració 

respecte el servidor públic entenent tal supremacia com la superioritat en la delimitació (en rang 

legal o reglamentari) de les condicions de treball del funcionari per part d‟aquesta 

administració
21

. 

 

La incompatibilitat entre la “servitud pública” i el dret a vaga també es posava de 

manifest, segons aquestes doctrines en la teoria de l’òrgan
22

 la qual feia referència als processos 

d‟identificació i personificació del funcionari com a Administració. És a dir, la concepció de 

l‟administració com a un ens abstracte avocava directament a la identificació d‟aquesta en la 

persona del funcionari. En el marc d‟aquest procés d‟identificació natural del servidor públic 

com cara visible de l‟administració pública aquesta doctrina determina que existeix una relació 

d‟especial subjecció en la qual l‟exercici del dret a vaga queda condicionat per la naturalesa de 

les funcions desenvolupades per aquests treballadors en virtut de l‟interès públic. 

 

Aquestes visions post-constitucionals contraries a l‟atribució de titularitat d‟emanació 

constitucional als servidors públics per a que aquests exerceixin el dret a vaga també es 

fonamentà en el principi de continuïtat
23

 dels serveis públics. Aquest principi fa referència al fet 

que els serveis públics no poden veure‟s interromputs degut a que la seva pròpia naturalesa 

d‟activitat pública prestacional impossibilita la seva suspensió degut al fet que aquesta podria 

produir danys irreparables a l‟interès públic. 

                                                           
21

 J.A. GARCÍA-TREVIJANO FOS, “Tratado de Derecho Administrativo” publicat en Revista de Derecho 
Privado T II Pàg. 82 T III Pàg. 33 i ss, 1970 citat per R. GONZÁLEZ DE LA ALEJA, La titularidad del derecho 
de huelga. En especial en la función pública: perspectivas jurídico críticas, Ed. Comares, Madrid, 1999 
22

 A. BAYLOS GRAU, “Conferència Derecho de Huelga”, op,cit Pàg. 43 citat per R. GONZÁLEZ DE LA ALEJA 
(1999) La titularidad del derecho de huelga. En especial en la función pública: perspectives jurídico 
críticas, Ed. Comares, Madrid, 1999 
23

 J.M. SALA ARQUER, “El Principio de Continuidad de los servicios públicos”, Madrid (INAP), 1977 citat 
per R. GONZÁLEZ DE LA ALEJA, La titularidad del derecho de huelga. En especial en la función pública: 
perspectivas jurídico críticas, Ed. Comares, Madrid, 1999 
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3.2. La pervivència de les interpretacions restrictives 

 

La inexistència per tant d‟aquesta jurisprudència constitucional que solucionés el 

conflicte  referent a la titularitat d‟aquest dret, i un cop ja substituïts els conceptes de servidor 

públic per  funcionari públic, va suscitar que les tesis negacionistes condicionessin l‟existència 

de la  potestat constitucional habilitant per a l„exercici d‟aquest dret a través d‟interpretacions  

concretes del terme “treballadors” al què fa referència l‟article 28.2 de la CE excloent els  

funcionaris públics del terme “treballadors” de la previsió constitucional.   

 

En primera instància aquesta doctrina d‟interpretació restrictiva o restringida respecte  

l‟habilitació constitucional del dret de vaga dels funcionaris va abordar la negació atenent al fet  

que la relació de prestació de serveis dels funcionaris era de caràcter estatutari i no  contractual 

al servei de les Administracions públiques. Aquesta relació de naturalesa estatutària 

impossibilitava que aquests treballadors poguessin ésser considerats assalariats o treballadors 

per compte aliè i per tant no poguessin veure‟s emparats per l‟article 28.2. 

 

3.3. Les tesis doctrinals que confereixen empara constitucional al dret de 

vaga dels funcionaris públics 

 

Les tesis doctrinals negacionistes però van anar perdent força a mesura que d‟altres 

doctrines  progressistes van aportar lectures menys restrictives condicionades i contextualitzades 

també  des d‟una perspectiva comparada amb l‟exercici i titularitat d‟aquest dret en tercers 

països. En  aquest sentit existeixen nombrosos sectors doctrinals partidaris de l‟existència 

d‟empara  constitucional al dret de vaga dels funcionaris, doctrines que de maneres diferents 

busquen  justificar l‟existència d‟aquesta habilitació en el sí de la norma suprema. 

 

La doctrina denominada gramatical
24

 estableix que el dret de vaga dels funcionaris 

públics es  troba recollit i emparat en el sí de l‟article 28.2 de la CE si es pren en consideració el 

fet que en  el Capítol II del Títol I de la CE és on s‟hi troben els drets i llibertats fonamentals els 

quals han  d‟ésser interpretats en el sentit més ampli i favorable possible. Aquesta doctrina però 

no  disposa de la suficient base jurídica degut al fet que la interpretació àmplia i favorable  

d‟aquests drets ha de ser efectuada pel TC el qual com hem vist anteriorment no s‟ha  

pronunciat clar ni concís en aquest aspecte.  

                                                           
24

 M. VALVERDE MARTÍN, “El derecho de huelga en la Constitución”, publicat en Revista de Política 
Social, Núm  121, 1979, pàg. 229 citat per J.J. DÍEZ SÁNCHEZ, (1990) El derecho de huelga de los 
funcionarios  públicos, Universitat d’Alacant, Cuadernos Civitas, Madrid, 1990 
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La doctrina sistemàtica
25

 suggereix per la via de la connexió entre diversos articles de la  

constitució que sí que és possible discernir-ne el dret de vaga dels funcionaris com a dret 

d‟empara constitucional.  

 

Aquesta doctrina estableix connexió entre l‟article 7 CE el qual atribueix als sindicats de  

treballadors la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els hi son propis  amb 

l‟article 28.1 el qual reconeix el dret fonamental de lliure sindicació i constitució de  sindicats a 

“tots” entenent que no existeixen excepcions i que per tant aquest és també un  dret propi dels 

funcionaris. 

Es parteix de la premissa inicial de concebre el dret de vaga com a part del contingut 

essencial  del dret a la lliure sindicació previst a l‟article 28.1 CE. En conseqüència, si s‟accepta 

que la  previsió del dret a la lliure sindicació es fa extensiva a “tots” (inclús als funcionaris) i 

s‟accepta  també que el dret a la lliure sindicació porta implícit el dret de vaga com a instrument 

clàssic  d‟autodefensa en la lluita sindical aquest esdevé també un dret propi dels funcionaris. 

  

La doctrina  sistemàtica  estableix també que la lectura de l‟article 28.2 de la CE 

habilitant del  dret de vaga ha d‟efectuar-se en relació a l‟article 9.2 CE segons el qual els 

poders públics  hauran de promoure les condicions per què la llibertat i la igualtat entre els 

individus sigui real  i efectiva. Aquesta lectura obligaria, segons aquesta tesi, a no restringir el 

dret de vaga dels  funcionaris  públics en tant que suposaria un tracte discriminatori injustificat. 

A aquesta  conclusió també arriba aquesta doctrina quan posa en relació els articles 28.2 CE i 14 

CE relatiu al principi d‟igualtat i a la no discriminació arbitrària.  

 

El fet que la regulació de les relacions laborals de funcionaris i treballadors per compte 

aliè es trobi regulat en normatives diferents; Estatut Bàsic del Treballador Públic
26

 (d‟ara en 

endavant  EBEP) i Estatut del Treballador respectivament no pot discriminar els primers de 

l‟empara  constitucional degut a que és aquest estatut es troba recollit de forma explícita a la 

mateixa CE  en l‟article 103.3.  

 

Sistemàticament també és possible segons aquests autors reconèixer la titularitat del dret 

de vaga dels funcionaris si s‟efectua una interpretació del disposat a l‟article 28.2 amb els 

                                                           
25

 Emparada per LÓPEZ PALOMEQUE i ORTEGA ÁLVAREZ i DURÁN LÓPEZ, “El ejercicio del derecho  de 
huelga en la función pública”, publicat en Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar 
sociales, Núm 9, 1986, pàg. 174-175, 242, 12 i 13 citats per Citat per J.J. DÍEZ SÁNCHEZ, El derecho de 
huelga de los funcionarios públicos, Universitat d’Alacant, Cuadernos Civitas, Madrid, 1990 
 
26

 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic. 
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efectes derivats dels Tractats Internacionals i Normes Internacionals ratificats per Espanya. En 

virtut de l‟article 10.2 CE es disposa que  “les normes relatives als drets fonamentals i les 

llibertats  s’interpretaran de conformitat amb els Tractats Internacionals i acords subscrits per 

Espanya”. Prenent en consideració aquesta disposició en l‟article 6.4 de la Carta Social Europea 

es  reconeix el dret de vaga de treballadors anunciant expressament el dret de vaga dels  

funcionaris públics. L‟Estat Espanyol ha introduït en aquest sentit una reserva
27

 als articles 5 i 6  

d‟aquesta carta condicionant la seva interpretació amb conformitat a la CE. 

 

El Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials de Nacions Unides introdueix també 

en el seu article 8 apartat 1.b) el reconeixement al dret de vaga comprometent d‟aquesta manera  

als estats membres a garantir el seu exercici d‟acord amb la llei.  

 

La doctrina finalista
28

 suggereix que l‟exercici del dret a vaga  per part dels funcionaris 

públics  forma part del contingut essencial de la llibertat sindical previst a l‟article 28.1 CE. 

L‟admissió  del sindicalisme en el sí de la funció pública porta a acceptar el mitjà de la vaga 

com a  instrument de l‟activitat sindical. Aquesta doctrina estableix també que la disposició  

constitucional continguda a l‟article 28.2 CE referent a que “l’exercici d’aquest dret establirà 

les  garanties específiques per assegurar el manteniment dels serveis essencials de la 

comunitat” és  en  sí mateixa un reconeixement al dret de vaga dels funcionaris públics en tant 

que aquests,  desenvolupen en la seva majoria “serveis essencials per a la comunitat”. 

D‟aquesta manera per  tant constitucionalment s‟efectua la previsió que pugui existir un dret  a 

vaga que dificulti  l‟aprovisionament de serveis essencials per a la comunitat i en conseqüència 

en blinda el seu  exercici per assegurar-ne el manteniment. Si constitucionalment no es 

contemplés el dret a vaga dels funcionaris públics no caldria, segons aquesta doctrina, blindar el 

manteniment de serveis essencials perquè es pressuposaria que aquests mai deixarien de prestar-

se perquè els  funcionaris no disposarien del dret a exercir vaga. 

 

Finalment existeix també la tesi relativa al reconeixement implícit
29

 del dret de vaga dels  

funcionaris públics la qual avoca per prendre en consideració la construcció jurídica de les tesis  

sistemàtiques  sumades al fet que la CE efectua una prohibició explícita al dret de sindicació  –i  

en conseqüència al dret de vaga en tant que una de les activitats sindicals–  dels col·lectius com  

                                                           
27

 La Carta va ser ratificada per Espanya el 29 d’abril de 1980 essent publicada al BOE el 26 de juny de  
1980. 
28

 LÓPEZ PALOMEQUE i ORTEGA ÁLVAREZ, “El ejercicio del derecho de huelga en la función pública”, 
publicat en Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar sociales, Núm 9, 1986, pàg. 242 i 
174-175 citats per J.J. DÍEZ SÁNCHEZ, El derecho de huelga de los funcionarios públicos, Universitat 
d’Alacant, Cuadernos Civitas, Madrid, 1990 
29

 J.J. DÍEZ SÁNCHEZ, El derecho de huelga de los funcionarios públicos, Universitat d’Alacant,  Cuadernos 
Civitas, Madrid, 1990 
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jutges, magistrats, fiscals (127.1 CE) i a les Forces Armades, Policia i Cossos de Seguretat de  

l‟Estat (28.1 CE). La previsió d‟aquestes prohibicions també es recull als articles 1.3 i 4 de la 

Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS). El fet que existeixi una prohibició específica  

constitucionalitzada consistent en el no reconeixement de la titularitat del dret a vaga a aquest  

tipus de funcionaris de l‟Estat és segons aquesta tesi una prerrogativa constitucional consistent  

en el reconeixement implícit de que la resta de funcionaris de l‟estat que no es troben en  

aquests grups expressament exclosos disposen, en virtut de la vinculació positiva a la llei, de la 

titularitat d‟aquest dret amb empara constitucional d‟acord amb els límits establerts a l‟article  

28.2 CE. 

 

3.4. El reconeixement de la titularitat del dret de vaga dels funcionaris  

públics als nostres dies 

 

Com hem pogut comprovar les construccions jurídiques i doctrines que reconeixen 

l‟existència  de la titularitat del dret de vaga dels funcionaris en el sí del text constitucional son 

molt  diverses i prenen en consideració elements subjectius i estrictament jurídics molt 

diferents. El  cert és però que totes aquestes lectures doctrinals han arribat als nostres dies a un 

punt de  confluència en el qual de forma gairebé unànime el dret de vaga dels treballadors 

públics  s‟entén com a garantit a nivell constitucional essent doncs gairebé inapel·lable el  

qüestionament de la seva titularitat. L‟existència d‟aquesta titularitat també s‟ha vist reforçada  

amb el recent reconeixement explícit d‟aquest dret en el sí de l‟EBEP. La interpretació doctrinal  

comunament acceptada actualment es basa en la triple argumentació
30

 següent la qual recull  

alguns dels aspectes més destacables de les tesis exposades anteriorment: 

 

En primera instància la interpretació sistemàtica dels articles 7 CE i 28.1 CE posen de 

manifest  el reconeixement dels sindicats de treballadors permetent d‟aquesta manera que els  

funcionaris públics puguin també sindicar-se en virtut del “tots” previst a l‟article 28.1 CE. 

Aquest reconeixement es fa també present a l‟article 103.3 CE el qual reforça el reconeixement 

del seu dret a sindicació. 

En segona instància, prenent en consideració que l‟exercici del dret de vaga reconegut  

constitucionalment de forma genèrica és en sí mateix part del contingut essencial de la llibertat 

sindical i el dret de sindicació (tal i com es preveu en l‟article 2.2 d) LOLS) és plausible  

determinar que el dret de sindicació dels funcionaris públics anteriorment fonamentat es veuria 

àmpliament restringit si se‟l desproveís del dret de vaga.  

                                                           
30

 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ, Estudios sobre la Huelga, Coordinador: A. BAYLOS GRAU, pàg. 17-19,  
Editorial Bomarzo, Albacete, 2005  
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Finalment la interpretació de l‟article 28.2 CE hauria de ser efectuada en consonància 

amb les Normes i Tractats Internacionals subscrits per Espanya tal i com es disposa a l‟article 

10.2 CE. Entenent com a Normes i Tractats Internacionals de referència la Carta Social Europea 

(article 6.4) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals de Nacions Unides 

(article 8) acceptant com a vàlida les exempcions constitucionals previstes en la titularitat 

d‟aquest dret per aquells funcionaris al servei de l‟ordre públic o la seguretat nacional. 

 

3.5. La regulació del dret de vaga de rang estatutari 

 

Com hem comentat anteriorment, la recent aprovació de l‟EBEP, va servir per a reforçar 

les  tesis que avocaven per l‟existència de la titularitat en la norma constitucional. En l‟article 15 

c)  de l‟EBEP trobem doncs regulat el dret de vaga pels empleats públics  –siguin funcionaris o  

laborals-  com a dret individual el qual s‟exerceix de forma col·lectiva amb el límit del 

manteniment dels serveis essencials a la comunitat el qual és també una garantia constitucional 

del 28.2 CE. Tot i aquest reconeixement de rang estatutari però l‟EBEB no efectua  una 

regulació ni acurada ni específica del dret de vaga en la funció pública fet pel qual aquest 

col·lectiu  –tot i disposar d‟un estatut propi diferenciat de l‟LET-  segueix sense disposar d‟una 

regulació pròpia en aquest àmbit. 

 

Degut aquest fet es considera que serà d‟aplicació per aquests el disposat al RDLRT en el 

referent al Títol I Capítol I.  

 

L‟EBEP també introdueix en referència a l‟exercici del dret de vaga en la funció pública  

- tal i com introduïa la ja derogada disposició addicional 12a de la Llei 30/1984 de 2 d‟Agost de 

mesures per a la reforma de la funció pública modificada per la Llei 23/1988 de 28 de Juliol de 

modificació de la llei de mesures per a la reforma de la funció pública-  les deduccions de les 

retribucions als funcionaris públics  que exercitin el dret de vaga. Així, en l‟article 30 EBEP es 

disposa que  “aquells que exercitin el dret de vaga no meritaran ni percebran les retribucions 

corresponents al temps en que hagin romàs en aquesta situació que la deducció d’havers que 

s’efectuïn  tinguin caràcter de sanció, ni afectin al règim respectiu de les seves prestacions 

socials”. 

També existeix normativa de rang autonòmic que ha establert regulacions en matèria de 

funció pública on també s‟han introduït preceptes específics referents al dret de vaga dels 

funcionaris públics. En aquest sentit, la Comunitat Autònoma (d‟ara en endavant CCAA) de 

Catalunya disposa, en l‟article 106 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d‟octubre pel que 

s‟aprova el text refós en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
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Catalunya en matèria de funció pública el dret a l‟exercici de la vaga per part dels funcionaris en 

el marc dels drets i llibertats sindicals d‟aquests. De la mateixa manera per exemple, la CCAA 

de Galícia disposa en l‟article 71 de la Llei 4/1988, de 26 de maig, de la Funció Pública de 

Galícia que  “els funcionaris que exercitin el dret de vaga no tindran dret a percebre ni 

percebran les retribucions corresponents al temps que romanguin en aquesta situació, sense 

que la deducció d’havers que s’efectuïn tinguin, en cap cas, caràcter de sanció disciplinària ni 

afecti al règim respectiu de les seves prestacions socials”.  La CCAA de Cantàbria regula també 

mitjançant la Llei 4/1993, de 10 de març, reguladora de la Funció Pública de l‟Administració de 

la Diputació de Cantàbria el dret de vaga dels funcionaris, en aquest cas ho fa en l‟article 56 

disposant que “l’Administració de la Diputació Regional de Cantabria garanteix el lliure 

exercici dels drets de participació, negociació, sindicació, reunió i vaga en de la forma 

establerta a la legislació estatal pels diferents tipus de personal”. 

 

Tal i com hem comprovat amb l‟anàlisi exhaustiu sobre la titularitat del dret de vaga dels 

funcionaris hem pogut acabar concloent que de forma més  o menys majoritària s‟ha arribat al 

reconeixement d‟aquesta en la constitució, és a dir, s‟ha reconegut l‟existència d‟aquest dret 

emanat directament de la norma suprema. Com hem vist però aquest reconeixement sí que és 

exprés i explícit en l‟EBAP el qual com a norma de rang estatutari que regula el règim jurídic de 

la funció pública confereix a aquests el dret a vaga i regula de forma breu els drets retributius 

que es veuen afectats quan aquest s‟exerceix. En aquest punt convé doncs preguntar-se:   

 

Perquè és tant important la discussió doctrinal i jurisprudencial entorn a 

trobar un nexe constitucional que permeti reconèixer la titularitat 

d‟aquest dret? No és suficient el reconeixement del dret a vaga en el 

rang estatutari? 

 

3.6. Les garanties del dret de vaga 

 

La resposta a les qüestions anteriorment plantejades és clara; perquè el dret a vaga exercit 

pels funcionaris públics disposi de totes les garanties cal que aquest tingui configuració 

constitucional, es a dir, la seva titularitat emani directament de la constitució. És per això que 

encara que existeix una legislació de rang reglamentari com és l‟EBEP que atribueixi el dret a la  

vaga a la funció pública si aquest dret no procedeix d‟un previ reconeixement de titularitat 

constitucional no disposarà de les garanties de les que disposen altres col·lectius  –com els 

treballadors per compte aliè-  els quals l‟empara constitucional del seu dret a la vaga no és 

qüestionat.  
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Totes les teories i doctrines exposades anteriorment doncs son intents de demostració de 

l‟existència d‟aquesta titularitat emanada directament de la constitució el qual permet que 

aquests funcionaris públics puguin acollir-se al règim de garanties constitucionals. 

 

Com hem comentat àmpliament, el dret de vaga es troba recollit de forma general a 

l‟article 28.2 CE i es configura com un dret fonamental en tant que es troba en el Títol I Capítol 

II de la carta magna. Si la titularitat del dret de vaga dels funcionaris públics emana d‟aquest 

mateix article  –tal i com hem vist a les doctrines que dominen  en l‟actualitat-  disposarà de les 

garanties constitucionals previstes a l‟article 53.1 CE en referència a la tutela de drets i 

llibertats.  

 

Els drets recollits en el Capítol II, en relació al disposat al 53.1 CE “vincularan a tots els 

poders públics. Només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, 

podrà regular-se l’exercici de tals drets i llibertats, que es tutelaran d’acord amb el previst a 

l’article 161.1 a)” . Així també l‟article 81.1 CE es configura com a garantia a tals drets en tant 

que disposa que “seran lleis orgàniques de desenvolupament dels drets fonamentals i les 

llibertats públiques (...)” d‟aquesta manera es reserva el seu contingut als requeriments 

legislatius més estrictes de les lleis orgàniques.  

 

Per tant el dret de vaga dels funcionaris públics, en tant que dret fonamental quedarà 

protegit també mitjançant el procediment sumari i preferent previst a l‟article 53.2 CE davant de 

l‟ordre jurisdiccional social per la modalitat processal de tutela de drets de  llibertat sindical i 

altres drets fonamentals així com davant de l‟ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 

mitjançant el procediment especial d‟urgència previst expressament en la Llei 29/1998 de 13 de 

juliol reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.  

 

La tutela constitucional d‟aquests drets també preveu la possibilitat d‟interposició de 

recurs d‟empara davant del TC un cop esgotades les pertinents vies jurisdiccionals ordinàries fet 

que s‟erigeix com una garantia processal.  

 

El límit a  l‟exercici del dret a vaga dels funcionaris públics, tot i les garanties 

constitucionals anteriorment exposades, s‟esgrimeix també de l‟EBEP en el qual a l‟article 95.2 

k) s‟estableix com a falta molt greu  –amb la corresponent sanció-  “la obstaculització  a 

l’exercici de les llibertats públiques i els drets sindicals”. 
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3.7. Els Jutges, Magistrats i Fiscals i el dret de vaga 

 

El dret de vaga en els Jutges, Magistrats i Fiscals ha estat un àmbit poc clar jurídicament 

des de l‟aprovació de la Constitució de 1978 fins a l‟actualitat. Cap text jurídic la menciona, ni 

per permetre-la ni per prohibir-la. L‟únic text legal que semblava que s‟hi havia de referir, per a 

prohibir-la expressament, va ser el Projecte de llei orgànica del dret de vaga del 1992, però tot i 

que mai es va aprovar, encara en fase de projecte s‟hi va afegir una disposició addicional 

excloent de l‟aplicació de la llei als Jutges, Magistrats i Fiscals en actiu (que s‟haurien de regir 

per la seva normativa específica), fet que tornava a deixar en la obscuritat aquest debat. 

 

El dret de vaga, de l‟article 28.2 CE, per la seva ubicació s‟entén com un dret fonamental. 

En el Títol VI de la Constitució, dedicat al Poder Judicial, només es fa una remissió genèrica a 

la Llei orgànica del Poder Judicial per a la regulació (entre altres) de l‟estatut jurídic dels jutges 

i magistrats de carrera. Cal apuntar, també, que en l‟article 127 de la CE
31

 en què s‟apunten una 

sèrie de prohibicions en relació als jutges i magistrats, no apareix citada la vaga com expressa 

prohibició. 

 

Ja establert el marc constitucional, ens centrem en la Llei orgànica 6/1985 del Poder 

Judicial (en endavant LOPJ). En aquesta llei, al llarg de tot el seu articulat, només hi ha una 

al·lusió al dret de vaga en l‟article 469, fora de l‟estatut jurídic judicial, que regula els drets 

col·lectius dels funcionaris al servei de l‟Administració, que s‟estén també als Secretaris 

Judicials (art. 444 de la mateixa llei). La no al·lusió al dret de vaga es repeteix, de nou, al 

Reglament de la Carrera Judicial, de 7 de juny de 1995 (Reglament 1/1995), fet que es dóna per 

la reserva de llei orgànica de l‟article 53 de la CE (MUNÍN SANCHEZ
32

). 

 

A banda de la normativa específica d‟aquest col·lectiu, no existeix una norma general de 

desenvolupament del precepte constitucional del 28.2, excepte el RDLRT preconstitucional com 

hem mencionat anteriorment, que tampoc menciona res al respecte, a diferència de la Llibertat 

sindical recollida en l‟article 28.1 que si troba la seva materialització en la LOLS. D‟aquesta llei 

orgànica, la LOLS, cal fer especial esment al seu article 2 en tant que assenyala que l‟exercici 

de l‟activitat sindical comprendrà, entre altres, l‟exercici del dret de vaga. Aquesta referència 

                                                           
31

 Article 127 CE: (1) “Els jutges i els magistrats i també els fiscals, mentre restin en actiu, no podrán 
exercir altres càrrecs públics ni pertànyer a partits polítics o sindicats. La llei establirà el sistema i 
modalitats d’associació professional dels jutges, dels magistrats i dels fiscals”. (2) “La llei establirà el 
règim d’incompatibilitats dels membres del poder judicial, que haurà d’assegurar la seva total 
independencia”. 
32

  L. MUNÍN SANCHEZ, “La huelga en el poder judicial” publicat en Anuario da Facultade De Dereito da 
Universidade da Coruña (Revista jurídica interdisciplinar internacional), Núm. 14, 2010, pàg. 573-586,  
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sembla que apunta a una vinculació entre la vaga i la llibertat sindical que ha dut a diversos 

autors
33

 a plantejar la següent tesi. Donat que els Jutges, Magistrats i fiscals tenen expressament 

prohibida la sindicació per mandat constitucional (art. 127 CE), i entenent que la vaga és una 

activitat típica sindical, cal interpretar conjuntament (criteri sistemàtic previst a l‟art. 3.1 Codi 

Civil) els diferents preceptes constitucionals relacionats (en aquest cas l‟article 7, 28.1 i 28.2 i 

127.1). A través d‟aquesta interpretació conjunta i atenent al criteri finalista, entenen que si la 

vaga és un contingut essencial de la llibertat sindical, i aquesta està prohibida, la conseqüència 

és que els Jutges no poden tenir dret de vaga. 

 

Segons MUNÍN SANCHEZ, cal concloure que el legislador, de forma deliberada o no, 

no ha regulat el dret de vaga d‟aquest col·lectiu, fet que ha comportat posicions enfrontades al 

respecte. 

Entre aquestes posicions o perspectives sobre el dret de vaga en els Jutges, Magistrats i 

Fiscals, una de les argumentacions contra el reconeixement del dret de vaga és la que hem 

explicat en el darrer paràgraf. Entre les postures contràries al dret de vaga, la posició inicial més 

estesa va ser la del no reconeixement basant-se en la idea que l‟art. 28.2 CE només es referia 

exclusivament als treballadors dependents i subjectes a relació laboral. Aquest argument va 

deixar de tenir sentit arrel de les declaracions del Tribunal Constitucional, i també per 

l‟aprovació de la Llei 30/1984, de 2 d‟agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública, 

que incorporava una primera referència expressa al dret de vaga en els funcionaris, avui 

consolidada a l‟EBEP. 

 

Una altra de les argumentacions utilitzades per raonar en contra del dret de vaga en aquest 

col·lectiu és que en la LOPJ es fa especial referència al dret de vaga en el personal al servei de 

l‟Administració de Justícia, sense fer menció dels Jutges, Magistrats i Fiscals. La idea essencial 

és que s‟entén que la LOPJ distingeix entre aquest personal, qualificat com funcionaris, i els 

Jutges i Magistrats que els contempla i vincula amb la carrera judicial, evitant la qualificació de 

funcionaris. D‟aquí, es posa en dubte que els Jutges tinguin, en sentit propi, la condició de 

funcionaris, i alguns autors destaquen l‟especial posició jurídica d‟aquest col·lectiu, justificant 

en aquesta especial posició de poder el fet que no tinguin el dret de vaga. 

 

                                                           
33

  Entre altres VIVERO SERRANO J.B., 
(http:elpais.com/articulo/opinion/Tienen/jueces/derecho/huelga/elpepiopi/20090211elpepiopi_4/Tes) 
o el Prof. M. CARRILLO LÓPEZ (http:.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=478563). 
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En aquesta línia, PÉREZ ROYO ha arribat a qualificar aquest dret com inimaginable
34

, 

afirmant: “els funcionaris que treballen en l’Administració de Justícia poden fer vaga però els 

jutges, no. La Constitució (...) mai diu que els Jutges i Magistrats siguin funcionaris públics, 

sinó que els defineix com titulars d’un poder de l’Estat (...) el poder judicial no és només un 

poder de l’Estat, sinó el poder del qual depèn la garantia de tots els drets, dels fonamentals i 

dels no fonamentals, de tots els ciutadans sense excepció (...) Reconèixer la titularitat del dret 

de vaga a jutges i magistrats és absurd. La posició que ocupa el poder judicial en l’Estat 

Constitucional democràtic no ho permet. Cap poder de l’Estat pot fer vaga”. 

 

Entre els arguments a favor del reconeixement del dret de vaga en Jutges, Magistrats i 

Fiscals en podem destacar els següents. Un primer raonament seria que abans de l‟aprovació de 

la citada Llei 30/1984
35

 es defensava una interpretació àmplia de l‟expressió “treballadors” de 

l‟art. 28.2 CE per a recolzar l‟extensió als funcionaris, entenent que havia d‟incloure tots els que 

prestessin els seus serveis sota dependència i per una retribució, independentment del seu 

estatuts jurídic, tenint en compte a més, que aquesta és la noció a què es refereix l‟art. 1.2 

LOLS. Un cop es va reconèixer el dret de vaga en els funcionaris públics el fet que l‟Estatut 

Bàsic no inclogués al col·lectiu que ens ocupa tampoc hauria de ser un problema per a defensar 

aquesta mateixa noció amplia del terme “treballadors”, ja que quan es tracta d‟un dret 

fonamental cal que s‟imposi una interpretació el més favorable possible al seu reconeixement. 

Una altra raó addicional és que l‟article 28 de la Constitució, tal com postula MUNÍN 

SANCHEZ, és aplicable directament sense necessitat de desenvolupament legislatiu, d‟acord 

amb l‟article 53 CE, i donat que cap norma exclou expressament aquest col·lectiu de l‟exercici 

d‟aquest dret no es podria argumentar que la manca de desenvolupament normatiu pugui ser 

equivalent a la seva exclusió. En aquest sentit, OJEDA AVILÉS
36

, raona que si aquesta 

afirmació fos certa, que el silenci legal signifiqués l‟exclusió del dret “la dècada dels vuitanta 

hauria passat a la història com una dècada pobre en drets fonamentals, que haurien anat 

sorgint al ritme de les lleis orgàniques reguladores”. En la mateixa línia, el Tribunal 

Constitucional en la STC 11/1981, en el FJ11 estableix clarament que el desenvolupament 

parcial d‟un dret fonamental no suposa necessàriament que tal omissió suposi una prohibició 

d‟exercici de la part omesa. A més a més, s‟exposa que si existeixen prohibicions expresses de 

l‟exercici del dret de vaga per altres col·lectius, com hem vist anteriorment, significaria que en 

                                                           
34

 J. PÉREZ ROYO, «Un derecho inimaginable», artícle publicat en El periódico el 15/01/09, versió online 
disponible en el següent enllaç: http://www.elperiodico.com/ 
default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=578479&idseccio_PK=1006. 
35

 Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública 
36

 A. OJEDA AVILÉS, «Límites constitucionales al derecho de huelga de jueces, magistrados y fiscales» 
publicat en Jueces para la democracia, Núm. 16-17, 1992,  págs. 136 a 139. 
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el cas dels Jutges, Magistrats i Fiscals s‟ha volgut permetre l‟exercici, ja que en matèria de drets 

fonamentals les restriccions han de ser expresses, no tàcites. 

 

D‟altra banda, en relació a l‟exclusió del col·lectiu de la llibertat sindical, es manté que 

l‟article 127 només es refereix a Jutges i Magistrats en actiu i pel que fa a la pertinença a un 

sindicat, però per la resta no s‟exclou el dret de vaga. La STC 11/1981, en el FJ 11, reforça 

aquesta idea en el sentit que atribueix la titularitat del dret de vaga de forma individual, sense 

perjudici de la concurrència en el seu exercici dels sindicats. OJEDA AVILÉS
37

 afegeix que 

l‟article 28 CE consagra en paràgrafs separats la llibertat sindical i el dret de vaga, i per tant, els 

preveu de forma autònoma i separada, reforçant la idea de desvinculació del dret de vaga i 

llibertat sindical. 

 

Pel que fa a l‟argument que Jutges i magistrats són un poder de l‟Estat, MUNÍN 

SANCHEZ planteja la distinció d‟una doble naturalesa en la posició del jutge: d‟una banda, 

l‟exercici de la funció jurisdiccional en què exerceixen un poder de l‟estat (poder judicial), 

àmbit en el que no podríem parlar del jutge com a funcionari; però d‟altra banda, el jutge es veu 

sotmès a la seva vida administrativa, a un estatut que regeix el seu pas per la carrera judicial
38

, i 

en aquest àmbit que comprèn aspectes com el sistema retributiu o les condicions materials de 

treball, sí que podríem parlar d‟un estatus funcionarial dependent del Ministeri de Justícia. 

Finalment, el fet que els seus serveis fossin essencials tampoc podria utilitzar-se coma raó 

fonamental, ja que el propi legislador reconeix el dret de vaga al Secretari Judicial (art. 470.2 

LOPJ) que també realitza tasques denominables com essencials. 

 

Cal indicar que la majoria d‟autors que defensen el reconeixement del dret de vaga en els 

Jutges, Magistrats i Fiscals reconeixen que seria necessari establir limitacions a l‟exercici del 

dret, com per exemple una regulació detallada dels serveis mínims necessaris (OJEDA 

AVILÉS). Per acabar, els problemes que caldria solucionar en relació a un eventual exercici del 

dret de vaga per aquest col·lectiu no acabarien aquí, tal com planteja OJEDA AVILÉS, hi 

hauria problemes successius com el de controlar la legalitat de les vagues del propi col·lectiu: 

“Quid custodiat custodes? Podríem interrogar-nos. Encara que es nomenin serveis essencials i 

es compleixin escrupolosament, si els Magistrats de l’Audiència Nacional van a la vaga i els 

competeix a ells declarar la seva licitud o il·licitud, no vindrien, amb raó, recusats per a tal 

afer?” L‟autor proposa una possible solució, que seria considerar el Tribunal Suprem com 

                                                           
37

 A. OJEDA AVILÉS, «Límites constitucionales al derecho de huelga de jueces, magistrados y fiscales» 
publicat en Jueces para la democracia, Núm. 16-17, 1992, págs. 136 a 139. 
38

 F. J. GARRIDO CARRILLO, El estatus de Jueces y Magistrados, 1ª edició, Universidad de Granada: 
Granada, 2009, pàg. 241 i ss. 
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servei essencial per aquestes casuístiques, o bé la declaració prèvia de licitud per part del 

tribunal competent. 
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CONCLUSIONS 
 

 

Al llarg d‟aquest treball hem tractat diverses qüestions summament rellevants en el 

context d‟un Estat democràtic, social de Dret, com vol ser el nostre. El dret de vaga en la funció 

pública, malgrat els debats doctrinals que ha suscitat al llarg de la història democràtica a l‟Estat 

Espanyol, és un tema que molts cops ha passat desapercebut en l‟opinió pública i ciutadana. 

Aquest fet, però, ha canviat en els darrers anys, amb la crisi socioeconòmica que es va encetar 

l‟any 2008 i les posteriors reformes que s‟han anat duent a terme amb la finalitat de contenir la 

despesa pública i reduir el dèficit públic, amb l‟objectiu de prioritzat el pagament del deute 

públic, hem pogut veure com l‟estructura i l‟escenari de l‟Administració Pública ha sofert 

canvis profunds. 

 

Les polítiques dutes a terme pels governs, tant estatal com autonòmic, en el marc de les 

reformes de l‟Administració pública, sota la justificació de la racionalització, han tingut un 

objectiu clar: l‟aprimament progressiu de l‟estructura pública, amb les conseqüents 

repercussions en l‟àmbit de la funció pública, en especial pel que fa a la baixada de salaris, 

l‟empitjorament de les condicions materials de treball o altres aspectes relacionats. Aquest nou 

escenari ha provocat un revifament dels conflictes relacionats amb el treball en el sector públic, 

i en especial, pel que fa a la utilització d‟instruments de lluita col·lectiva com és el dret de vaga. 

Un exemple clar d‟aquest fet va ser la vaga indefinida de docents a les Illes Balears que va tenir 

lloc a l‟inici del passat curs escolar 2013-2014.  

 

En aquest marc, doncs, l‟estudi del dret de vaga en els funcionaris públics torna a prendre 

la rellevància en el debat públic que li pertoca. No només per les crítiques polítiques que s‟han 

efectuat al respecte, des de diversos focus tant institucionals com des dels mitjans de 

comunicació i l‟opinió pública, sinó també per les conseqüències jurídiques que té aquest debat 

en la garantia i protecció de drets fonamentals i béns constitucionalment protegits, que són, al 

cap i a la fi, els pilars d‟un estat democràtic. En especial, la titularitat del dret de vaga serà una 

qüestió primordial per a la definició d‟aquests paràmetres, i en aquest sentit, podem concloure 

que després d‟haver analitzat les diferents postures entorn el debat sobre la titularitat, crec que 

és d‟especial importància que el dret de vaga dels funcionaris públics es vegi reconegut des d‟un 

punt de vista constitucional per les garanties, protecció i mecanismes de tutela que aquesta 

posició preferent confereix als drets fonamentals.  

 

Més enllà del debat sobre l‟emanació constitucional o no del dret de vaga en els 

funcionaris públics, des del nostre punt de vista el dret de vaga és un dret fonamental, que en 
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virtut de l‟article 9.2 CE sobre el principi d‟igualtat, no pot ser privat a cap persona excepte en 

situacions excepcionals jurídicament taxades. Tot i que el dret de vaga en els funcionaris púbics 

pugui ser considerat un dret subjectiu reconegut estatutàriament, partint de les visions que 

consideren que no és un dret fonamental, des de la meva perspectiva crec que aquesta visió no 

resulta admissible, tant des dels arguments que es donen com a resposta com pel sentit últim, és 

a dir, per la finalitat del dret de vaga en la nostra societat i context. 

 

D‟altra banda, cal tenir en compte que el dret de vaga és l´únic dret fonamental que no ha 

tingut un desplegament legislatiu en forma de llei orgànica, amb les garanties d‟aquest tipus de 

procediment legislatiu, i per tant es posen de manifest els reticències del legislador a regular 

sobre aquesta qüestió. Aquest fet es fa palès en el Projecte de llei orgànica de vaga i mesures de 

conflicte col·lectiu de 1992, el primer i darrer intent en la història democràtica de regular 

normalment el dret de vaga d‟acord amb la seva categoria de dret fonamental. Aquest projecte 

es va veure frustrat durant el procés parlamentari per la falta de consensos i per les reticències 

de certs sectors a fer concessions per ampliar l‟esfera d‟aquest dret. Aquest escenari 

rocambolesc, salvant les distàncies, no ha estat únic en l‟escenari europeu, ens referim, per 

exemple, a la tardana aprovació de la regulació del dret de vaga a Itàlia que es va dur a terme al 

1990. Totes aquestes circumstàncies fan que, en l‟actualitat, el dret de vaga es situí en una 

posició ambigua i inestable en certa manera que té com a conseqüència en els ciutadans, i en 

especial en els funcionaris públics, situacions d‟inseguretat jurídica i d‟incertesa. En aquest 

sentit, crec que seria una demostració de maduresa democràtica – si volem dir-ho així- que es 

dugués a terme, finalment, una regulació d‟aquest dret fonamental com tota la resta de drets. 

 

Concretant en el cas dels funcionaris públics, les referències al dret de vaga en relació a 

aquest col·lectiu en la Constitució són mínimes (per no dir inexistents), fet que s‟agreuja per la 

manca de regulació específica del dret de vaga en forma de llei orgànica, com hem apuntat al 

paràgraf anterior, i també per l‟absència d‟una regulació específica del dret de vaga en els 

funcionaris. Els funcionaris públics, a causa de la seva relació d‟especial subjecció derivada del 

seu règim estatutari, i en tant que desenvolupen tasques que, molts cops, són serveis essencials 

per a la comunitat, crec que haurien de gaudir d‟una regulació específica que tractes les 

peculiaritats que aquesta situació especial demanda. La finalitat d‟aquesta regulació específica 

hauria de ser, d‟una banda garantir el dret a vaga dels funcionaris públics, i d‟altra banda 

garantir els serveis mínims essencials per al funcionament de la nostra societat. En altres 

paraules, caldria que el legislador ponderés entre ambdós drets i establís normativament els 

paràmetres de convivència per tal de donar garanties i protecció a les dues parts de l‟equació. 
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Per últim, voldria parlar del dret de vaga en relació als Jutges, Magistrats i Fiscals. Si ja 

hem apuntat abans que ens movem en un escenari de certa ambigüitat i incertesa respecte la 

regulació del dret de vaga en els funcionaris públics, en el cas d‟aquest col·lectiu la inseguretat 

és total. No existeix cap normativa ni precepte que prohibeixi o reconegui el dret de vaga als 

Jutges, Magistrats i Fiscals, això comporta que davant el silenci legal el debat doctrinal queda 

obert. Les opinions jurídiques respecte aquest tema són diverses i molts cops confrontades. Des 

del nostre punt de vista, després d‟haver indagat en les diferents tesis i argumentacions que 

s‟han donat tant a favor i en contra, creiem que el dret de vaga hauria de ser reconegut a aquest 

col·lectiu, no només per raons jurídiques i de configuració del dret, sinó com apunten alguns 

autors, en especial OREJA AVILÉS: “el dret de vaga té un assentament propi en la Constitució, 

independentment de la llibertat sindical, i té en si mateix els seus límits propis, consistents en la 

garantia dels serveis essencials per a la comunitat. El silenci de les lleis ordinàries respecte els 

Jutges, Magistrats i Fiscals només es pot interpretar en sentit positiu, al tractar-se de 

funcionaris i d’un dret fonamental. La resta de problemes venen quan acceptem els postulats 

vistos anteriorment”. 

 

Més enllà dels debats jurídics sobre si aquests col·lectius tenen dret de vaga o no, de 

vegades la realitat s‟anticipa a les normes, tal com apunta MUNÍN SANCHEZ. Al febrer del 

2009 es va dur a terme la primera vaga judicial espanyola, fet que posteriorment s‟ha repetit en 

altres ocasions. Aquestes vagues s‟han articulat com vertaderes vagues (amb els elements 

tradicionalment reconeguts en aquests escenaris, com els comitès, serveis mínims, etc.), en 

diverses ocasions amb una àmplia participació, i sense haver-se imposat cap sanció, posen de 

relleu que tot i que el debat doctrinal continua, a la pràctica hi ha hagut un reconeixement tàcit 

del dret de vaga en els Jutges. 
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RELACIÓ JURISPRUDENCIAL 

 

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NÚM. 11/1981, DE 8 D’ABRIL DE 1981. 

PONENT: MANUEL GARCÍA-PELAYO Y ALONSO. RTC 1981/11 

 

Referència: Sentència del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d‟abril publicada al BOE, 

núm. 99, de 25 de abril de 1981. 

 

Contingut: Aquesta sentència va ser conseqüència d‟un recurs d‟inconstitucionalitat (Recurs 

d‟Inconstitucionalitat 192/1980) del Reial Decret-Llei sobre Relacions del Treball de 1977, que 

regula el dret de vaga. Es tracta d‟una sentència interpretativa que va declarar la norma 

parcialment inconstitucional i alhora va vincular la interpretació de molts dels seus preceptes. El 

RDLRT, doncs, s0ha d‟interpretar segons aquesta sentència i altres posteriors del mateix 

Tribunal sobre la mateixa. Aquesta sentència no només va assentar una important doctrina sobre 

el dret de vaga a l‟Estat Espanyol, sinó que també va establir conceptes bàsics per a la protecció 

jurisdiccional de les llibertats públiques (per exemple el propi concepte de contingut essencial 

del dret). 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NÚM. 123/1992, DE 28 DE SETEMBRE DE 

1992. PONENT: MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. RTC 1992/123 

 

Referència: Sentència del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de setembre, publicada al 

BOE, núm. 260, el 29 d‟octubre de 1992. 

 

Síntesi descriptiva: Comitè d‟Empresa de la “Compañía Envasadora Loreto, S.A.” contra la 

Sentència del Tribunal Central de Treball, desestimant recurs de suplicació contra Sentència de 

la Magistratura de Treball núm. 8 de Sevilla, dictat en conflicte col·lectiu plantejat pel Comitè 

d‟Empresa. 

 

Síntesi analítica: vulneració del dret de vaga: exercici abusiu del dret de substitució interna del 

personal en cas de vaga. 

 

Contingut: Aquesta sentència estableix doctrina en referència a la substitució dels treballadors 

vaguistes per altres de la mateixa empresa (prohibint la substitució per treballadors externs a 

l‟empresa), i també sobre els límits derivats pels poders del empresari a partir del dret de vaga. 

 

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NÚM. 189/1993, DE 14 DE JUNY DE 1993. 

PONENT: FERNANDO GARCÍA-MON Y GONZÁLEZ-REGUERAL. RTC 1993/189 
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Referència: Sentència del Tribunal Constitucional 189/1993, de 14 de juny, publicada al BOE, 

núm. 171, de 19 de juliol del 1993. 

 

Síntesi descriptiva: Federació de CCOO i Sindicat del Metall de CCOO contra les Sentències 

del Jutjat Social d‟Àvila i de la Sala Social del TSJ de Castella i Lleó, confirmatòria de 

l‟anterior, recaigudes en procediment de conflicte col·lectiu. 

 

Síntesi analítica: vulneració del dret a participar en els assumptes públics mitjançant l‟exercici 

del sufragi: obstaculitzar el dret a l‟incloure el temps a ell dedicat en el còmput, a efectes de 

fixar el corresponent percentatge, en l‟incentiu per reducció de l‟absentisme. 

 

Contingut: Aquesta sentència assentarà la doctrina sobre l‟exercici del dret de vaga i les primes 

contra l‟absentisme pactades en conveni col·lectiu en relació al seu presumpte caràcter de 

primes anti-vaga. 

 

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NÚM. 99/1987, D’11 DE JUNY DE 1987. 

PONENT: FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE. RTC 1987/99 

 

Referència: Sentència del Tribunal Constitucional 99/1987, d‟11 de juny, publicada al BOE, 

núm. 152, de 26 de juny de 1987. 

 

Síntesi descriptiva: Sentència resultat del Recurs d‟Inconstitucionalitat 763/1984 promogut per 

54 diputats del Congrés contra determinats preceptes de la Llei 30/1984, de 2 d‟agost, de 

Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 

 

Contingut: aquesta sentència assentarà principis relatiu al règim estatutari dels funcionaris 

públics i la reserva de llei per a la seva regulació (només permeten la remissió reglamentaria 

com a complement de la regulació legal per motius tècnics o optimització de les finalitats de la 

llei); doctrina en relació als llocs de treball de l‟Administració de l‟Estat; i els drets adquirits 

pels funcionaris, entenent que el funcionari quan ingressa a l‟Administració Pública es col·loca 

en una situació jurídica objectiva, definida legal i reglamentàriament, i per tant, modificable per 

aquests instruments normatius d‟acord amb el principi de reserva de llei i de legalitat. 
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REFERÈNCIES LEGISLATIVES 

 

Carta Social Europea de 1961- Firmada a Tori, el 18 d‟octubre de 1961. Aprovada pel Consell 

d‟Europa. Conté disposicions relatives a la salvaguarda i promoció dels ideals i principis del 

patrimoni comú per tal d‟afavorir el progrés econòmic i social mitjançant la defensa i 

desenvolupament dels drets Humans i les llibertats Fonamentals. (ab. CSE) 

 

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides de 1966 –

Pacte adoptat per l‟Assemblea General de Nacions Unides mitjançant la resolució 2200 A (XXI) 

de 16 de desembre de 1966, entrant en vigor el gener de 1976. Conté les disposicions relatives a 

la concessió de drets econòmics, socials i culturals de les persones inclosos els drets laborals, 

drets relatius a la salut, l‟educació i l‟adequació al nivell de vida. Actualment aquest pacte 

disposa de 160 adhesions. (ab. ICESCR) 

 

Conveni Número 87 de la OIT relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de 

sindicació- Adoptat per la Conferència General de la Organització Internacional del Treball 

(OIT) a Sant Francisco (USA) el 17 de juny de 1948. Inclou preceptes relatius a la llibertat 

sindical i el dret de sindicació amb les previsions necessàries perquè tals drets esdevinguin 

mecanismes per a garantir la millora de les condicions de treball i la pau social. 

 

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea de 2000- Firmada a Niça, el 7 de desembre 

de l‟any 2000 pels representants del Parlament Europeu, el Consell de la UE i la Comissió 

Europea. En aquesta carta es posa de manifest disposicions relatives a la dignitat humana, al 

règim de llibertats públiques i individuals, el dret relatiu a la igualtat, el principi de solidaritat, 

els drets del ciutadà i els principis relatius a la tutela judicial efectiva i la legalitat dels processos 

penals. 

 

Constitució Espanyola de 1978 

 

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Estatut dels Treballadors (vigent fins l’1 de gener de 2015) (LET)- En el que es regula el 

règim jurídic de les relacions laborals dels treballadors per compte aliè. Tipologia de contractes, 

contingut dels contractes de treball, modificacions, suspensions i extincions dels contractes de 

treball, faltes i sancions dels treballadors, terminis de prescripció, drets de representació 

col·lectiva i dret de reunió. 
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Projecte de Llei Orgànica de Vaga i Mesures de Conflicte Col·lectiu de 1992- Projecte de 

llei orgànica presentat el 22 de maig de 1992 presentat en mans del Govern d‟Espanya el qual es 

troba caducat. En aquest projecte de llei es pretenia desenvolupar mitjançant llei orgànica el dret 

a vaga recollit a l‟article 28.2 CE, encara que aquesta llei no es va arribar a tramitar ni aprovar 

mai és interessant en el context d‟aquest treball perquè va ser l‟únic intent d‟establir un 

desplegament normatiu respecte aquest dret fonamental. 

 

Llei 7/2007, de 12 d’abril, la qual aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)- En 

la que es regula el règim jurídic dels treballadors públics. Tipologia de personal al servei de les 

AAPP, drets i deures i codis de conducta dels treballadors públics, adquisició i pèrdua de la 

relació de servei, ordenació de l‟activitat professional, situacions administratives, règim 

disciplinari i cooperació entre AAPP‟s. 

 

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical- En la que es regula el dret a la 

llibertat sindical, el règim jurídic sindical, la representativitat sindical, l‟acció sindical i la tutela 

de la llibertat sindical i la repressió de conductes antisindicals. 

 

Reial Decret-Llei 17/1977 de 4 de març sobre relacions de treball (RDLRT)- En la que es 

regulen les relacions de treball en el dret vigent referent a la vaga, els conflictes col·lectius, els 

convenis col·lectius de treball, la limitació de la regulació estatal per branques de l‟activitat de 

les condicions mínimes de treball, l‟acomiadament i la reestructuració de plantilles. 

 

Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ)- En la que es regula el poder 

judicial i la potestat jurisdiccional, l‟extensió i límits de la jurisdicció i la planta i organització 

dels jutjats i tribunals, el govern del poder judicial, el règim dels jutjats i tribunals, els jutges i 

magistrats, els secretaris judicials i la oficina judicial, els cossos de funcionaris de l‟estat al 

servei de l‟administració de justícia i altre persona, el ministerio fiscal i les demés persones i 

institucions que cooperen amb l‟administració de justícia i el Consell General del Poder 

Judicial. 

 

Llei 30/84 de 2 d’agost de mesures per a la reforma de la Funció Pública- En la que es 

regula els òrgans superiors de la funció pública, la ordenació de la funció pública de les CCAA i 

la regulació de la situació de funcionaris transferits, registres de personal, programació i ofertes 

de feina, normes per a objectivar la selecció de personal, la provisió de llocs de treball i la 

promoció professional, bases del règim de retribucions, racionalització de l‟estructura de cossos 

i escales i altres classificacions del personal al servei de les AAPP, modificació en les situacions 

i règim disciplinari i de la seguretat social dels funcionaris. 
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Llei 23/1988 de 28 de juliol de modificació de la llei de mesures per a la reforma de la 

funció pública- Llei per la que s‟introdueixen modificacions a diverses disposicions de la Llei 

30/84 de 2 d‟agost de mesures per a la reforma de la Funció Pública. 
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