
           

                                                                   
  

 
STS d’11 de juny de 2018, recurs 3765/2015 

 

El cessament de funcionaris interins docents en finalitzar el curs lectiu vulnera 

la Directiva sobre el treball de durada determinada (accés al text de la sentència)  

 

S’analitza el cessament de funcionaris interins en l’àmbit docent en finalitzar el 

curs lectiu. El TS conclou que es vulnera la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de 

juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de 

durada determinada per discriminació respecte dels funcionaris de carrera en el cas de 

ser nomenats a l’inici de curs i cessats en finalitzar, però sense percebre retribucions els 

mesos de juliol i agost (que sí perceben els funcionaris de carrera. 

 

El TS estudia els elements que són definitoris de si concorre una causa de 

discriminació per raó de la temporalitat en la relació laboral en una situació respecte 

de les condicions d’un empleat fix: 

 

 La situació de tracte diferent s’ha de donar en “condicions de treball”. Per al TS, en 

aquest concepte s’ha d’analitzar el fet que els funcionaris de carrera perceben unes 

retribucions en còmput anual superiors a les dels interins que només presten serveis 

durant el curs escolar. El cessament el mes de juny comporta una disminució dels 

dies de vacances, la incidència en la seguretat social, etc. 

 

 Hi ha d’haver un “treballador fix comparable” en què les condicions siguin diferents. 

En el present cas, el treballador fix comparable és el funcionari de carrera. És 

el paràmetre vàlid de comparació en tant que l’art. 10.1 EBEP estableix que les 

funcions dels funcionaris interins són les mateixes que les realitzades pels funcionaris 

de carrera. També que les capacitats han de ser similars, així com el procediment de 

selecció.  

 

 No hi ha “raons objectives” que justifiquin el tracte diferenciat. En el present 

cas, el TS sosté que no existeix aquesta raó objectiva, i que la pròpia relació 

temporal, encara que estigui prevista en una llei, no constitueix una raó 

objectiva. Tampoc ho són les consideracions pressupostàries. 
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