NOTA
A INFORMA
ATIVA

el Tribunal de Justícia
a de la Unió
ó Europea 14 de seteembre de 20
016
Sentència de
(Minis
steri de Defensa)
entència de
el Tribunal de
d Justícia d
de la Unió Europea resolt un tem
ma que no és nou
La se
en l’Ordename
ent Jurídic
c Espanyoll i que es
e dóna, quasi excclusivamentt, en
l’Adm
ministració Pública; to
ot i que aq
questa res
solució no distingeix entre empreses
priva
ades i Adm
ministració. Es tracta d
dels supòsiits de persones interi nes que prestin
serve
eis durant molts
m
anys i que , desp
prés d’aque
est període, el seu conttracte és ex
xtingit
perquè la perso
ona a la qua
al substituïa
a, torna a trreballar o, la
a plaça quee estava ocu
upant
de m
manera interrina és gua
anyada per un altra pe
ersona, després de la cconvocatòria del
corre
esponent co
oncurs.
És vveritat que
e el règim
m jurídic d el contracte d’interin
nitat és el mateix per
p
a
preses privades; no ob
l’Adm
ministració Pública
P
i pe
er a les emp
bstant això,, l’ús per pa
art de
les e
empreses se
s sol reduir a període
es curts i associats a períodes dde suspensiió del
contrracte de treball per ma
aternitat, inccapacitat tem
mporal o cu
ura de familiiars.
La ssentència analitza
a
i re
esolt sobre dues qüestions sobrre les qualls pot pres
sentar
difere
ents enfoca
aments en relació
r
a Esspanya:
 No existteix un conc
cepte d’inde
emnització legal i d’ind
demnitzacióó il·legal.
 No hi ha
a diferència quant a l’exxtinció entre
e treballado
ors indefinitss i temporals.
1.- N
No existeix un concep
pte d’indem
mnització le
egal i d’indemnització
ó il·legal
El sisstema d’exttinció del co
ontracte de treball, en tots els païïsos de la U
Unió Europe
ea, és
esse
encialment nacional i es foname
enta en la tradició, tenint en com
mpte que en la
majo
oria dels països,
p
el sistema n
no ha variat substan
ncialment, excepte per la
incorrporació de determin
nades Dire
ectives eu
uropees, principalmennt, la Dire
ectiva
98/59
9/CE del Consell relattiva a l’apro
oximació de
e les legislacions dels països de la
l UE
que e
es refereixe
en als acom
miadaments col·lectius.
A mé
és, tots els països tene
en modalita
ats contractu
uals temporrals a les quuals, en general,
apliq
quen especiialitats en comparació
c
amb el con
ntracte inde
efinit, però ssempre refe
erides
a la mateixa te
erminació; en
e la resta de qüestio
ons, el règim
m jurídic éss exactame
ent el
mate
eix.
La re
egulació espanyola de l’extinció d
del contracte
e de treball està en l’aactualitat en
n l’art.
49 d
de l’Estatut dels Treba
alladors, de
esenvolupad
da en articlles posterioors (articles
s 50 i
segü
üents) i en
n altres normes
n
(Re
eial Decret que des
senvolupa l’acomiada
ament
col·le
ectiu).
L'esttructura actual prové de
d 1926, ha
avent estat especificades les causses en la Llei de
Conttracte de Treball
T
de 1931 i inttroduint les
s indemnitz
zacions perr acomiada
ament
injustificat el 194
44. Durant tots aquestts anys no s’han
s
produ
uït grans caanvis, excep
pte en
el qu
ue es va definir
d
en 1977 com i que en l'a
actualitat es
s denominaa acomiada
ament
col·le
ectiu.

El 19
984 es prod
dueix un inc
crement de la contracttació temporal i en l’acctualitat tenim un
perce
entatge de temporalita
at d’una m
mica més de
el 20% seg
gons les úlltimes dade
es de
l’OCD
DE, però ca
al tenir en compte
c
que
e, en quant als contractes registraats cada me
es, en
l’anyy 1995 la re
elació de co
ontractes in
ndefinits signats era re
especte a eels temporals del
5,01%
% arribant la xifra més
s alta el 20
007 en l’11,,92% i en l’actualitat eestà en el 7,24%
7
(sego
ons dades d’agost
d
del 2016)
En la
a regulació actual es regulen
r
dife
erents supò
òsits, fins a 13 supòsits
ts, amb dife
erents
cond
dicions i ind
demnitzacions: resolucció unilatera
al del treballador, mutuu acord, jub
bilació
de l’e
empresari, etc. fins i to
ot en vàriess, no existe
eix cap tipus de proceddiment, no hi ha
indem
mnització o és el treba
allador el qu
ue de pagarr la indemnittzació.
Cal ttenir en com
mpte que la sentència no pot esta
ablir l’obligació d’un Esstat membre
e hagi
de re
egular una determinad
d
a indemnitzzació en ca
as d’extinció
ó del contraacte de treball, ja
que l’única referència interrnacional en
n aquesta matèria
m
és l’article
l
12 ddel Conven
ni 158
de l’Organitza
ació Intern
nacional d
del Treball, de 19
982, convveni sobre
e la
“term
minació/extin
nció” de la relació
r
de trreball, que permet regu
ular una inddemnització
ó, una
asse
egurança d’a
atur o una combinació
c
d’ambdues
s.
En tot cas, el que és ev
vident és q
que, a Espanya, a tots els trebballadors, tinguin
contrracte tempo
oral o indeffinit, se’ls a
aplica el ma
ateix règim jurídic en toots els sup
pòsits.
És m
més, en to
ots els ca
asos d’acom
miadament disciplinarri, el trebaallador tem
mporal
acom
miadat, si és declara
at proceden
nt, no cobra indemnització (llevvat els 12 dies
corre
esponents per
p fi de con
ntracte) i si el jutge con
nsidera la im
mprocedèn cia, pot arriibar a
perce
ebre una in
ndemnització de 33 d ies de sala
ari per any de servei. Quan es tracta
t
d’una
a extinció per
p causes objectives o acomiada
ament col·le
ectiu, la inddemnització
ó serà
de 20
0 dies en ca
as de proce
edència i 33
3, en cas d’improcedèn
ncia.
2. N
No hi ha diferència
d
pel que ffa a l’extin
nció entre treballado
ors indefin
nits i
temp
porals.
Pel que fa a els
e treballa
adors tempo
orals, el rè
ègim espan
nyol compleeix totalme
ent la
norm
mativa europ
pea: només
s es pot con
ntractar per determinad
des causes,, està la lim
mitació
de co
ontractes su
uccessius i existeix una
a “sanció” en
e cas de contractes frraudulents.
A mé
és, compta amb una protecció
p
esspecífica, la
a finalitat de
e la qual noo és tècnica
ament
una iindemnitzacció, ja que no
n rescaballa un dany, ja que el tre
eballador cooneix el mo
oment
de l’e
extinció, sin
nó la implantació d’un desincentiu a la conttractació tem
mporal per mitja
d’un increment dels costos
s empresari als, el que el converte
eix en una eespècie de salari
diferiit.
A Esspanya, en el cas dels
s contractess més usats
s, obra o se
ervei determ
minat i eventual,
es re
egula una in
ndemnitzac
ció per fi de
e contracte (12 dies). En
E la resta de països de la
Unió Europea, hi
h ha divers
sos països q
que no tene
en cap tipus
s d’indemnittzació en cas de
finalització del contracte temporal
t
pe
er expiració
ó del temp
ps convinguut, com Bè
èlgica,
Alem
manya, Hola
anda o Re
eina Unit i hi ha païs
sos com França
F
o Ittàlia que ta
ambé
prese
enten aquest tipus d’in
ndemnitzaci ó.
Cal tenir en co
ompte que la clàusu la 4 de l’A
Acord Marc
c, sobre ell principi de
d no
discrriminació, prohibeix
p
l’e
establimentt de condic
cions meny
ys favorablees, “tret qu
ue es
justiffiqui un traccte diferent per
p raons o
objectives”

Aque
esta desigualtat de tracte no es d
dóna ja que
e no es com
mpara a un treballadorr amb
contrracte tempo
oral i a un
n treballado
or indefinit en la mate
eixa situacióó, per exemple,
acom
miadament disciplinari,
d
sinó que “e
els motius de
d l’extinció són diferennts”.
A m
més, la prò
òpia sentèn
ncia no a nalitza si existeix diferències dde tracte entre
deterrminades categories
c
de
d persona
al amb con
ntractes de duració d eterminada
a, per
exem
mple, interin
ns i obra i se
ervei determ
minats, perq
què entén no
n estan incclosos en l’àmbit
d’apllicació del principi
p
de no
n discrimin ació de l’Ac
cord.
Les 3 qüestionss finals que deriven de la sentència són les se
egüents:
 No existteix un dre
et dels treb
balladors fitxes comparables peer finalització de
contracte
e, sinó que existeix un
na sèrie de supòsits, que són d’iggual aplicac
ció als
treballad
dors temporrals.
 La finalització del contracte n
no pot equ
uiparar-se a una extinnció per ca
auses
objective
es.
 Quina éss la indemnització a la qual té dret el treballador fitxa coomparable?
Enca
ara que tottes les sentències ten
nen múltiple
es interprettacions, s’hha d’actuar amb
caute
ela perquè la necessittat que ten
nen les emp
preses d’utilitzar contrractes temp
porals
per a resoldre situacions
s
te
emporals n o és nova, es dóna en
n tots els paaïsos de la Unió
Euro
opea i no té sentit que es limiti, ja
a sigui pena
alitzant els propis
p
contrractes temp
porals
o resstringint dràsticament la
a seva utilittzació.
A més, aquestta recoman
nació s’ha d’observar tenint en compte quue Espanya
a, en
relacció a altres països de la Unió Eu
uropea, no només és un dels paaïsos els costos
c
laborrals dels qu
uals, espec
cialment en matèria de
e Seguretatt Social, sóón dels més
s alts,
sinó que segueiix sent el pa
aís amb el m
major cost per
p acomiad
dament.
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