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NOVETATS JUDICIALS I NORMATIVES PEL PERSONAL INTERÍ I 

LABORAL TEMPORAL EN FRAU DE LLEI 

 

Les últimes setmanes hi ha hagut novetats judicials i normatives en l’àmbit del personal interí i del 

personal temporal en frau de llei. A continuació es fa un resum breu per a conèixer l’estat de la qüestió:  

 

➢ Europa falla contra la normativa espanyola: 

El 3 de juny del 2021 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fallava contra la normativa espanyola 

que prohibeix l’assimilació del personal temporal en frau de llei com a personal indefinit no fixe, així com 

la concessió d’una indemnització a aquestes persones. El Tribunal reclamava mesures per a prevenir i 

sancionar l’ús abusiu de contractes de caràcter temporal de manera continuada en llocs de feina que són 

de caràcter permanent. Un dels problemes principals és que si bé formalment el personal temporal no 

pot estar més de tres anys ocupant el mateix lloc, a la pràctica la jurisprudència del Tribunal Suprem 

espanyol sí que ho permetia.  

El 29 de juny del 2021 el Tribunal Suprem publicava una primera sentència que corregeix el criteri seguit 

prèviament. La sentència fa referència al personal laboral, no al personal interí. Si el personal laboral 

encadena 3 anys en un mateix lloc del sector públic ha de passar a ser indefinit no fixe (no fixe, ja que no 

s’ha superat un control d’accés). A més, i seguint la sentència del TJUE, s’aclareix que les raons 

pressupostàries no són excusa per a no estabilitzar el personal temporal, com sí que havia permès amb 

anterioritat. El Suprem també reconeixia a la persona treballadora una indemnització per cessament de 

20 anys per dia treballat amb un màxim de 12 mensualitats.  

➢ Un acord que perjudica al personal temporal en frau de llei: 

El 6 de juliol el govern espanyol arribava a un acord amb els sindicats majoritaris (CCOO, UGT, CSIF) per 

limitar i reduir la temporalitat a les administracions públiques. El 7 de juliol es va publicar el Reial Decret-

llei 14/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.   
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• El RDL 14/2021 deixa fora de la reforma el personal docent i sanitari i dona 1 any per a adaptar-ne 
la normativa.  
 

• Limita a 3 anys el temps que el personal temporal pot estar contractat, ampliable 1 any més en 
casos concrets. Aquesta limitació s’aplicarà només a les noves contractacions. 

   
• Pel que fa als llocs de treball temporal amb més de 3 anys d’antiguitat el 31 de desembre del 

2020, s’inicia un procés d’estabilització que ha d’acabar com a tard el 31 de desembre del 2024.  
  

o En el cas que el personal temporal no superi la prova d’accés perdran el lloc de treball i 
tindran dret a una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 
mensualitats. Opcionalment, l’Administració convocant pot decidir afegir el personal 
cessat a una borsa d’interins, sempre que aquests hagin aprovat la prova i superat la 
puntuació que es consideri suficient.   
 

Podeu llegir una valoració més completa de l’acord en l’últim CATACRAC publicat. A més, també podeu 

llegir el manifest de la IAC en contra de l’acord signat.   

➢ El Reial Decret-llei 14/2021 és aprovat en el Congrés per la mínima i a última hora: 

Un pacte a última hora va permetre l’aprovació per la mínima del Reial Decret-llei 14/2021, per un vot de 

diferència. El pacte entre el PSOE i ERC contempla que els interins que portin més de 10 anys a la mateixa 

plaça i que la seva plaça no hagi sortit mai a una oferta pública passin a ser fixes. A canvi, s’ha ratificat el 

RDL 14/2021 i en els propers mesos s’iniciarà la tramitació del Projecte de Llei que hauria d’incorporar el 

pacte. Fins que no es defineixi la nova llei no se sabrà la lletra petita. De moment, però, segons l’anunciat 

molt poques persones interines es podrien beneficiar de la fixesa per portar més de 10 anys en el mateix 

lloc de treball, ja que en molts casos les places ja estan o estaran incloses en alguna oferta pública 

d'ocupació.  

D’altra banda, el mateix dia en el Parlament de Catalunya es va acordar seguir la tramitació de la 

Proposició de Llei d’Estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic, que contempla 

la fixesa de les persones interines des del moment que passen a estar en frau de llei (3 anys). La majoria 

de partits han mostrat el seu suport a la proposició. Alguns partits han votat coses molt diferents a 

Barcelona i a Madrid.  

Des de la IAC-CATAC es considera que el Reial Decret-llei és del tot insuficient, pot perjudicar greument 

al personal interí que porta anys treballant en frau de llei, i no compleix els requeriments a nivell 

europeu.   

➢ Nivells elevats de temporalitat al Departament d’Economia i Hisenda: 

Cal tenir en compte els elevats nivells de temporalitat del personal de la Generalitat de Catalunya i el 

seu sector públic. El 2019 el 34,8% del personal estructural era temporal (interí o laboral temporal). 

Aquest percentatge augmenta fins el 45,8% si es té en compte el personal de caràcter conjuntural. És a 

dir 45 de cada 100 persones treballadores de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic el 2019 

tenien una vinculació de caràcter temporal.   

Si ens centrem en les dades disponibles més recents (maig del 2021), en el Departament d’Economia i 

Hisenda el 47,8% del personal estructural té una vinculació de caràcter temporal, gairebé la meitat de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com%2Fugd%2Fc6899f_2c9946cec080488ca6450a6dd3ec783a.pdf&data=04%7C01%7Ceidoate%40gencat.cat%7C79524b700887478e86b808d951a6fe78%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637630599938342503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sq0JC2jqTMNYczYSMF48E18NH8cyFRvEDy%2Fu4AF3W6A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com%2Fugd%2Fc6899f_e435195f1d61454086926450fc33890a.pdf&data=04%7C01%7Ceidoate%40gencat.cat%7C79524b700887478e86b808d951a6fe78%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637630599938342503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r%2BLvnvHAI8CDApTlSQAYDR6caG867EODrSqvsm2Kq8w%3D&reserved=0
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plantilla. En aquí s’hi hauria d’afegir el personal de caràcter conjuntural. A més, en el departament el 

42,4% del personal estructural és interí.  

A la següent taula podeu veure el detall de la composició del personal per vinculació laboral de les 

diferents unitats del departament (abans de la reestructuració de finals de juny):  

 

Per tant els canvis normatius recents són d’interès per a bona part de les persones que treballen en el 

nostre departament.  

 

Si teniu dubtes o suggeriments podeu contactar amb la secció sindical de la IAC CATAC 

del Departament d’Economia i Hisenda al correu: economia@catac.cat 
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