
STS de 9 de juliol de 2019, recurs 1930/2017 

Cessament de docents interins a la finalització del període lectiu del curs escolar 
(accés al text de la sentència) 

El Tribunal resol la següent qüestió d’interès cassacional objectiu per a la formació de 
jurisprudència: si el cessament al final del període lectiu del curs escolar dels 
funcionaris docents interins del Cos de docents no universitaris, pel fet que els 
mesos de juliol i agost desapareix la necessitat i urgència que va motivar el seu 
nomenament, comporta un tracte desigual no justificat respecte dels 
funcionaris docents fixos o de carrera. 

En aplicació de la STJUE de 21 de novembre de 2018, assumpte C-245/17, el Tribunal 
declara que no es produeix un tracte desigual injustificat atès que: 

• La clàusula 4, apartat 1, de l’Acord marc sobre el treball de durada determinada que
figura en l’annex de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de juny, no s’oposa a una
normativa nacional que permet extingir, en la data que finalitza el període lectiu, la
relació de servei de durada determinada dels docents interins nomenats per a un
curs acadèmic si en aquesta data ja no es donen les raons de necessitat i
urgència que van motivar el seu nomenament.

• Tampoc vulnera la clàusula 4 que, per aquest motiu, els funcionaris interins es vegin
privats de dies de vacances d’estiu si a canvi perceben una compensació
econòmica per aquest concepte.

El Tribunal afirma que la data prevista de finalització d’un nomenament interí 
no implica el dret de prestar serveis fins a aquell concret moment sinó que el 
nomenament es pot extingir en el moment en què desapareixen les causes de 
necessitat i urgència que el van motivar. Raona que el fet que anteriorment els 
docents mantinguessin el nomenament fins la finalització del curs escolar no genera un 
dret adquirit a què sempre s’hagi de fer així, ni tan sols una confiança legítima en què 
l’Administració segueixi actuant igual cada any, perquè, diu el Tribunal, ens estem 
referint només a expectatives i no a situacions consolidades que no puguin variar 
entre sí. 
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