
           
                      

  
 
STS 3 de maig de 2006, recurs 2240/2005 
 
Funcionaris interins: compatibilitat de la prestació d’atur amb la indemnització 
per cessament (accés al text de la sentència) 

 
Els funcionaris interins no tenen dret a indemnització quan finalitza el seu 
vincle d’interinitat, ara bé pot succeir que els tribunals acordin que si foren 
cessats improcedentment del seu lloc de treball, tinguin dret a percebre una 
indemnització equivalent a les retribucions que haguessin percebut durant el 
temps en que no prestaren serveis, fins que es dicti la sentència. En aquests casos, 
l’INEM o Servei Públic d’Ocupació acostuma a requerir al funcionari interí cessat, el 
reintegrament de la prestació d’atur percebuda. Alguns TSJ han donat la raó al Servei 
d’Ocupació en la seva decisió de reintegrament. 
 
El TS dicta una sentencia en unificació de doctrina en el següent sentit: 
 
• La prestació d’atur és incompatible amb els salaris de tramitació, doncs 

aquests tenen doble naturalesa: indemnitzatòria i salarial. Hi ha obligació de 
cotitzar per aquests salaris, supleixen la pèrdua del salari i són incompatibles amb la 
prestació per atur encara que es tracti d’una incompatibilitat sobrevinguda. L’art.209 
de la LGSS fixa avui clarament aquesta incompatibilidad. 

 
• Però en el supòsit dels funcionaris, la solució és completament diferent. El 

cessament il.legal d’un funcionari interí, amb una sentència favorable, però 
que no pot reincorporar-se al seu anterior lloc de treball, no dóna lloc a 
salaris de tramitació, sinó dret a una indemnització. 

 
• Aquesta conclusió es manté malgrat que la indemnització equivalgui als salaris 

deixats de percebre, doncs no hi ha cap norma legal específica que qualifiqui aquest 
import de salari de tramitació, i també pel caràcter d’il·legal del cessament i la 
impossibilitat de reincorporar-se al lloc de treball. La indemnització compensa, 
doncs, els danys i perjudicis derivats de la fi del nomenament interí, i es 
considera improcedent descomptar de la prestació d’atur la indemnització 
per danys i perjudicis (tal com ja va indicar la STS de 23 de desembre de 1997, 
recurs 2362/1997). 
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