
           
                      

  
 
STS de 7 de juliol de 2014, recurs 204/2013 
 
Igualtat retributiva entre personal laboral i personal funcionari interí en 
aplicació de la normativa europea (accés al text de la sentència) 
 
Es parteix d’una situació de disparitat retributiva entre el personal funcionari 
docent, el qual té reconegut el “complement específic de formació permanent” 
(sexennis), i el personal laboral, que contràriament no el té reconegut (en el present 
supòsit, professors de religió). 
 
La part sindical entén que els sexennis s’han de reconèixer a aquest personal 
laboral, resultant estimada pel TSJ la pretensió inicial, atesa la DA 3a.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que estableix l’equiparació retributiva als 
professors interins i l’Ordre 2883/2008 de la Comunitat Autònoma de Madrid, que no 
distingeix entre funcionaris interins i de carrera. Igualment assenyala que s’ha d’aplicar 
allò ja sostingut pel TJUE en la seva interlocutòria de 9 de febrer de 2012 sobre la 
Directiva 1999/70/CE del Consell de 28 de juny de 1999 relativa a l’Acord marc de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el treball de durada determinada, consistent en la 
prohibició de discriminació retributiva pel simple fet de diferenciar entre empleats 
temporals i indefinits. 
 
El TS, profunditzant en aquestes qüestions, defensa la plena aplicabilitat de la Directiva 
1999/70 a la funció pública i al present supòsit. Malgrat que en aquest cas es tracti 
de retribucions complementàries (i no bàsiques com en el cas dels triennis), les 
circumstàncies de fons són les mateixes quant a la discriminació produïda, en 
no existir elements precisos i concrets que justifiquin un tracte desigual, el que 
comporta que s’arribi a la mateixa conclusió de vulneració del dret a la no 
discriminació. 
 
Cal afegir que els professors de religió de la Comunitat de Madrid contractats en 
règim laboral no disposen de conveni col·lectiu i que es dóna la particularitat que 
les seves condicions de treball es contemplen en una norma administrativa que 
estableix expressament la seva equiparació al personal funcionari interí en les 
retribucions. 
 
Dit això i resultant clar el dret del personal funcionari interí a la percepció de sexennis, 
també els hauran de percebre els professors contractats en règim laboral per 
l’equiparació ja esmentada. 
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