
           
                      

  
 
STS de 27 de setembre de 2012, recurs 3835/2011 
 
Contracte d’interinitat a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. extingit 
per desaparició del servei (accés al text de la sentència) 

 
En aquesta sentència es resol sobre l’extinció dels contractes d’interinitat atesa la 
desaparició del servei que prestava la treballadora interina, quan no es produeix 
denúncia del contracte per part de l’empresa. El TS entén que l’omissió d’aquesta 
denúncia contractual condiciona la pròpia extinció del contracte d’interinitat, 
d’acord amb els següents arguments: 
 
 Es tracta d’una treballadora que va subscriure un contracte d’interinitat a temps 

parcial discontinu per substitució de vacant, a efectes de repartir el corre alguns 
dissabtes, a l’espera que la plaça es cobrís pels procediments de selecció previstos 
legalment. 

 
 La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de 

los usuarios y del mercado postal va suprimir el servei de repartiment de correu 
els dissabtes, resultant que en el contracte es pactava expressament que la 
desaparició del servei comportava l’extinció del contracte. No obstant, no es va 
practicar comunicació individualitzada d’aquesta extinció a la treballadora, 
de manera que quan arriba el període en què ha de ser cridada, això no es produeix. 
La treballadora entén, en aquest cas, que aquella conducta suposa un acomiadament 
improcedent. 

 
 El debat jurídic se centra a determinar si la supressió del lloc de treball en què la 

interina contractada per vacant prestava serveis comporta automàticament l’extinció 
del contracte o si, ans al contrari, l’acord d’extingir la plaça ha de ser comunicat 
individualment a cada treballador. 

 
 El TS s’inclina per la solució formalista, tot argumentant que dos preceptes, 

l’art. 49.1.c ET i l’art. 8 del Real Decreto 2720/98, de 18 de diciembre, por el que se 
desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de 
duración determinada, exigeixen la “denúncia” del contracte perquè aquest 
s’extingeixi. Si bé és cert que la llei no exigeix que tal denúncia es realitzi per escrit, 
aquesta ha d’existir i ser individualitzada, sense que sigui possible en cap cas 
substituir-la per la publicació en mitjans de comunicació, premsa, internet o 
d’altres anàlegs. 

 
 En conseqüència, ens trobem davant d’un supòsit d’acomiadament improcedent. 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_3835_2011.pdf

