
           
                      

  
 
STS de 30 de març de 2015, recurs 2276/2014 
 
Drets indemnitzatoris equivalents als de la contractació temporal en l’extinció 
de contractes de treball de personal indefinit no fix (accés al text de la sentència) 

 
Es tracta de l’extinció contractual duta a terme per un ajuntament, que afecta 
treballadors indefinits no fixos. En la seva demanda, els afectats consideren que 
l’Administració s’ha d’ajustar al procediment dels expedients de regulació 
d’ocupació contemplat en l’art. 51 ET quan realitza una amortització de places 
ocupades per treballadors amb contractes de durada indefinida no fixa en el 
nombre previst en l’esmentat precepte. No obstant, els recurrents es limiten a 
reclamar -per al cas que es declarés la procedència de l’extinció, acceptant allò resolt a la 
sentencia recorreguda- exclusivament contra l’omissió d’indemnització, i proposen 
com a sentència de contrast la del propi TS de 21 de gener de 2014. 
 
El TS resol, en aquest cas, que la part recurrent no ha aportat sentència de referència 
que permeti examinar la procedència o no de la mateixa solució a l’adoptada en 
sentència de 9 de març de 2015 del mateix Tribunal. Indica a més que el recurrent, de 
manera expressa i acceptant la qualificació de procedència del cessament, 
interessa exclusivament que es cassi i anul·li la sentència recorreguda “en el 
sentit de declarar el dret dels actors a la indemnització de 8 dies per any de 
servei, pròpia dels contractes temporals”. En congruència amb el que se sol·licita, la 
sentència es limita a examinar la qüestió formalment plantejada i declara el 
dret dels recurrents a la indemnització per extinció del contracte conforme a la 
DT 13a ET. 
 
Aquesta sentència suposa la inaplicació de la doctrina de la sentència del TS de 24 
de juny de 2014 amb efectes retroactius a supòsits extintius anteriors a la 
reforma de 2012, ja que en aquest cas l’extinció es produeix a finals de gener 
d’aquell any. Aplica per tant, i a diferència de com es va resoldre la sentència del TS de 
9 de març de 2015, la doctrina continguda en la sentència de 22 de juliol de 2013 i nega 
així els drets indemnitzatoris propis de l’acomiadament col·lectiu per a aquell 
tipus d’extincions contractuals. 
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