
 
          Associació Independent d’Advocats i Advocades de la Generalitat de Catalunya  

 
 
 

1 
 

Sentències dictades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 05.06.2018 
(assumptes C-574/16 i C-677/16). 
 
Durant les darreres setmanes la premsa s’ha fet ressò de dues sentències del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea dictades aquest mes de juny; s’hi ha emfasitzat que 
impliquen un canvi de doctrina en relació amb la mantinguda darrerament pel Tribunal 
sobre l’adequació al Dret Europeu de determinades previsions del Dret intern que 
estableixen diferències de tractament entre treballadors fixos i treballadors amb 
contracte de durada determinada1.  
 
La referència ho és a dues sentències dictades pel Tribunal el dia 5 de maig de 2018 en 
els assumptes C-574/2016 i C-677/2016 respectivament, ambdues de relatives a la 
compatibilitat del dret espanyol amb la clàusula 4 de l’Acord marc sobre el treball de 
durada determinada, celebrat el 18 de març de 1999, que figura en l’Annex de 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 (DO 1999, L 175). 
Trobareu aquestes sentències en els enllaços següents: 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0
&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54481 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0
&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54481 
 
La primera d’aquestes sentències ha determinat que la normativa espanyola no és 
contrària a la clàusula esmentada quan preveu que els treballadors amb contracte de 
relleu per cobrir la jornada de treball que deixa vacant un treballador que es jubila 
parcialment han de rebre, en vèncer el terme pel qual es va celebrar el contracte, una 
indemnització menor a la concedida als treballadors amb contracte de durada indefinida 
amb motiu de l’extinció del seu contracte de treball per una causa objectiva; la segona, 
que la normativa espanyola no és contrària a la clàusula esmentada quan no preveu 
cap indemnització amb motiu de l’extinció del contracte per als treballadors amb 
contractes de durada determinada celebrats per cobrir temporalment un lloc de treball 
durant el procés de selecció o promoció per cobrir definitivament el lloc de treball. 
 
Efectivament, aquests pronunciaments impliquen un canvi de doctrina en relació amb la 
mantinguda anteriorment i específicament en el cas potser més emblemàtic, el conegut 
com a cas “de Diego Porras” que va concloure que la normativa espanyola era contrària 
al Dret Europeu, per discriminatòria, perquè no establia cap tipus d’indemnització per 
als treballadors interins en el moment que cessava la seva relació de treball2.  

                                                      
1 Es pot trobar un bon resum sobre aquesta qüestió a l’article següent. 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/06/legal/1528268617_719858.html 
 
2 Trobareu aquesta sentència en l’enllaç següent: 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclan
g=es&mo 
 
Més concretament i pel que fa al que interessa en aquest moment, en la Sentència “de Diego 
Porras” es va determinar que la clàusula 4 de l’Acord marc sobre el treball de durada determinada 
s’ha d’interpretar en el sentit que s’oposa a una normativa nacional que denega qualsevol 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54481
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/06/legal/1528268617_719858.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=es&mo
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=es&mo
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Quant a les dues sentències que ara ens ocupen, se’n fa a continuació un breu resum: 
 
- La primera de les sentències (assumpte 574/2016) té per objecte una sol·licitud de 

decisió prejudicial plantejada, d’acord amb l’article 267 TFUE, pel Tribunal Superior 
de Justícia de Galícia. 

 
Quant als fets objecte del litigi davant del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, es 
feia referència a la finalització d’un contracte de relleu vinculat a una jubilació parcial 
subscrit amb l’objecte de substituir la jornada de treball deixada vacant pel treballador 
que es jubilava parcialment. D’acord amb l’ET la relació laboral s’extingeix quan es 
produeix la jubilació total del treballador substituït. 

 
La qüestió plantejada pel TSJG es referia a la indemnització que havia de percebre 
el treballador a la finalització del seu contracte; d’acord amb la norma aplicada, quan 
un contracte de durada determinada finalitza per circumstàncies objectives, la 
indemnització concedida és menor a la de l’acomiadament per concurrència de 
causes objectives (art. 52, 53 i 49 ET). En essència es plantejava el següent3: 

 
“… si la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional según la cual la indemnización abonada a los trabajadores 
con contratos de duración determinada celebrados para cubrir la jornada de trabajo dejada 
vacante por un trabajador que se jubila parcialmente, como el contrato de relevo controvertido 
en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, es inferior 
a la indemnización concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con 
motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.” 

 
En suma i des del punt de vista del Dret Europeu, ¿hi ha una causa objectiva que 
justifiqui que la finalització del termini d’un contracte de relleu de durada determinada 
doni lloc a l’abonament al treballador temporal de què es tracta d’una indemnització 
inferior a la que percep un treballador fix quan se l’acomiada en concórrer una de les 
causes previstes per l’article 52 de l’ET? 

 

                                                      
indemnització per finalització del contracte al treballador amb contracte d’interinitat, mentre que 
permet la concessió d’aquesta  indemnització, en particular, als treballadors fixos comparables; 
d’acord amb el TJUE el fet que aquest treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d’un 
contracte d’interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa que 
aquest treballador tingui dret a la indemnització esmentada. 
 
Altres sentències dictades en relació amb l’Acord marc esmentat, amb pronunciaments rellevants 
en l’àmbit de la funció pública: 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fd77db64c9c
54b36b397e68e8fd4e26a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahiPe0?doclang=ES&text=&pageInde
x=0&part=1&mode=DOC&docid=183300&occ=first&dir=&cid=536773 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5158ce2956ed7486
0b6b09d9ab2e22d5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqOe0?text=&docid=198074&pageIndex
=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694851 

 
3 Considerand 35. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fd77db64c9c54b36b397e68e8fd4e26a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahiPe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=183300&occ=first&dir=&cid=536773
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fd77db64c9c54b36b397e68e8fd4e26a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahiPe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=183300&occ=first&dir=&cid=536773
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fd77db64c9c54b36b397e68e8fd4e26a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahiPe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=183300&occ=first&dir=&cid=536773
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5158ce2956ed74860b6b09d9ab2e22d5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqOe0?text=&docid=198074&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694851
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5158ce2956ed74860b6b09d9ab2e22d5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqOe0?text=&docid=198074&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694851
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5158ce2956ed74860b6b09d9ab2e22d5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqOe0?text=&docid=198074&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694851
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En la sentència que s’analitza el TJUE ha considerat que sí que existeix aquesta 
causa objectiva; en essència, la diferència entre ambdues situacions rau en el fet que 
l’extinció d’un contracte fix per una de les causes recollides en l’article 52 de l’ET, a 
iniciativa de l’empresari, resulta de l’esdeveniment de circumstàncies que no estaven 
previstes en el moment de la celebració del contracte i s’indemnitza el caràcter 
imprevist del trencament de la relació de treball i, per tant, la frustració de les 
expectatives legítimes que el treballador podia tenir quant a l’estabilitat de la relació; 
en relació amb el “treballador temporal” les parts en el contracte temporal coneixen, 
des del moment de la celebració, la data o esdeveniment que determinen la 
finalització de la relació contractual. L’objecte específic de les indemnitzacions 
previstes en l’article 49, apartat 1, lletra c) i en l’article 53, apartat 1, lletra b) de l’ET 
respectivament, l’abonament de les quals forma part de contexts fonamentalment 
diferents, constitueix una raó objectiva que justifica la diferència de tractament 
controvertida. 

 
El Dret Europeu no s’oposa, doncs, a una normativa nacional segons la qual la 
indemnització abonada als treballadors amb contractes de durada determinada 
celebrats per cobrir la jornada de treball deixada vacant per un treballador que es 
jubila parcialment, com el contracte de relleu controvertit en el litigi principal, en 
vèncer el terme pel qual es van celebrar aquests contractes, és inferior a la 
indemnització concedida als treballadors amb contracte de durada indefinida amb 
motiu de l’extinció del seu contracte de treball per una causa objectiva. 

 
- Quant a la segona sentència, també té per objecte una sol·licitud de decisió 

prejudicial, en aquest cas plantejada pel Jutjat Social núm. 33 de Madrid, en procés 
en què era part l’Agència Madrilenya d’Atenció Social de la Conselleria de Polítiques 
Socials i Família de la Comunitat Autònoma de Madrid. 

 
En aquest cas es tractava d’un contracte d’interinitat a l’objecte de substituir un 
treballador fix que després va ser transformat en un contracte d’interinitat per a 
cobertura de vacant; el lloc de treball era d’auxiliar d’hostaleria en una residència de 
persones grans que depenia de l’Agència esmentada. Es va convocar un procés 
selectiu extraordinari per consolidar ocupació i el lloc de treball es va adjudicar a una 
altra persona que va superar el procés. D’acord amb l’ET, en finalitzar un contracte 
d’interinitat, el treballador no percep cap indemnització. 

 
En aquest cas el TJUE ha conclòs que la finalització del contracte d’interinitat es va 
produir perquè el lloc de treball que s’ocupava amb caràcter provisional es va proveir 
de manera definitiva després d’un procés selectiu; la finalització de la relació 
contractual es va produir en un context sensiblement diferent, des dels punts de vista 
fàctic i jurídic, d’aquell en què el contracte de treballador d’un treballador fix 
s’extingeix per causa de la concurrència d’una de les causes previstes en l’art. 52 ET, 
per tant la clàusula de reiterada referència: 

 
“… no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a 
los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir 
temporalmente un puesto de trabajo durante del proceso de selección o promoción para la 
cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata 
en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, mientras 
que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su 
contrato de trabajo por una causa objetiva.” 
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El quid de la qüestió és que la treballadora interina va veure extingida la seva relació 
laboral com a conseqüència d’un fet que es coneixia en el moment de la celebració 
del contracte temporal. En tot cas, tot i el pronunciament del Tribunal, sembla que no 
es pot obviar el que es diu en el considerand 64, que podria constituir una mena 
d’“avís per a navegants”:  
 
“En el caso de autos, la Sra. Montero Mateos no podía conocer, en el momento en que se 
celebró su contrato de interinidad, la fecha exacta en que se proveería con carácter definitivo 
el puesto que ocupaba en virtud de dicho contrato, ni saber que dicho contrato tendría una 
duración inusualmente larga. No es menos cierto que dicho contrato finalizó debido a la 
desaparición de la causa que había justificado su celebración. Dicho esto, incumbe al juzgado 
remitente examinar si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de 
su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo.” 

 
Barcelona, juny de 2018 
 
Rosa María Pérez Pablo 
Advocada de la Generalitat de Catalunya  


