
           
                      

  
 
STSJ del País Basc de 14 de febrer de 2006, recurs 2655/2005 
 
Treballadors indefinits no fixos: procediment d’extinció del seu vincle un cop 
produïda la cobertura de la plaça de forma definitiva (accés al text de la sentència) 

 
Es planteja davant el TSJ si la cobertura definitiva d’una plaça a través del procés de 
selecció corresponent, obliga a emprar, a més, algun procediment específic per extingir 
el contracte de treball de l’empleat que, fins a aquell moment, la cobria sota la condició 
de “treballador indefinit no fix”. 
 
Dues són les possibles alternatives:  
 
• Aplicar l’art. 52 c) ET, que preveu l’acomiadament per causes objectives.  
 
• Extingir el contracte al·legant l’existència d’una justa causa, sense cap 

procediment més. 
 
El TSJ del País Basc estima el següent: 
 
• El personal laboral “indefinit no fix” està vinculat per un contracte indefinit 

que, des de la perspectiva temporal, no està sotmès a termini, ni tan sols 
indirectament, però en cap cas consolida una situació de fixesa. 

 
• Aquests contractes s’extingeixen per la cobertura reglamentària de la plaça 

que s’ocupa. Malgrat els treballadors interins i fixos cada cop es van equiparant més 
en el seus drets, seria una “ofensa” als principis constitucionals d’igualtat 
d’oportunitats, mèrit i capacitat, si es declarés l’absoluta identitat jurídica entre el 
treballador fix i l’indefinit temporal. 

 
• Els treballadors indefinits no fixos, durant la vigència del seu contracte, no poden 

patir cap tipus de restricció en els seus drets laborals, sindicals i de Seguretat Social, 
fet que els diferencia del personal laboral interí. 

 
• En el moment de l’extinció, la cobertura de la vacant és una causa que opera 

de forma vàlida i automàtica, sense haver de recórrer a l’art. 52 c) ET, i 
conseqüentment, no hi ha dret a indemnització.  

 
Aquest criteri adoptat pel TSJ del País Basc consolida la posició inicial mantinguda pel TS 
en la sentència de 27 de maig de 2002, que exclou del procediment d’acomiadament per 
causes objectives previst a l’art. 52 c) ET, la resolució del vincle del personal laboral 
indefinit no fix si s’ha produït la cobertura del lloc que ocupava. 
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_2655_2005.pdf

