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La condició de professorat de religió com a personal 

indefinit de les Administracions públiques. El 

caràcter fix d'aquesta relació. 

 

1.- Antecedents 

 

La situació laboral del personal docent de religió catòlica, en 

l'ordenació de la funció pública posterior a la Constitució espanyola 

de 1978, va quedar enquadrada en la noció de «personal divers 

sense classificar» de la disposició addicional primera de la Llei 

30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció 

pública (BOE núm. 185, de 3 d'agost de 1984, pàg. 22629-22650). 

En l'àmbit docent, en aquest col·lectiu, es trobaven el professorat 

d'educació física, el d'ensenyament de la llar, el d'educació cívica-

social i política i el de formació religiosa. 

El desenvolupament reglamentari de la llei de la funció 

pública, mitjançant el Reial Decret 1467/1988, de 2 de desembre, 

sobre classificació de personal divers que presta serveis en centres 

públics docents no universitaris (BOE núm. 294, de 8 de desembre 

de 1988, pàg. 34683-34684), va incloure a tot aquest professorat en 

la categoria de cossos de funcionaris a extingir, exceptuant «el 

professorat de religió i moral catòlica, que continuarà regint-se per 

les normes establertes en virtut del vigent Acord entre Estat 

espanyol i la Santa Seu sobre Ensenyament i Assumptes Culturals» 

(article 1). 

Aquesta mateixa línia d'excepcionalitat, en relació a la situació 

laboral amb el personal docent encarregat de l'ensenyament de la 

religió catòlica, va ser l'adoptada per la Llei Orgànica 1/90, de 3 

d'octubre, d'ordenació general de sistema educatiu (LOGSE) (BOE 

núm. 238, de 4 d'octubre de 1990, pàg. 28927-28942). A l'empara 

d'aquesta llei, es van establir els següents convenis col·lectius: 

a) Ordre de 9 de setembre de 1993 que publica el Conveni 

sobre règim econòmic de les persones encarregades de 
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l'ensenyament de la religió catòlica (BOE núm. 219, de 13 de 

setembre de 1993, pàg. 26902-26903). 

b) Ordre de 9 d'abril de 1999 per la qual es disposa la 

publicació del Conveni de 26 de febrer de 1999 sobre règim 

econòmic-laboral de les persones que, no pertanyent als cossos de 

funcionaris docents, estan encarregades de l'ensenyament de la 

religió catòlica en els centres públics d'educació infantil, d'educació 

primària i d'educació secundària (BOE núm. 94, de 20 d'abril de 

1999, pàg. 14703-14704). 

La potencial conflictivitat social derivada d'aquests convenis, 

que continuaven establint el caràcter precari i temporal de la relació 

laboral, ha donat lloc a una abundant jurisprudència de la Sala 

Social del Tribunal Suprem, així com diferents iniciatives 

parlamentàries, i fins i tot una vaga de fam d’ alguns docents. 

La Sala del Social de l'Tribunal Suprem, en sentències de 19 

de juny de 1996 i 30 d'abril de 1997, estableix que la relació de 

professorat de religió reuneix els requisits de l'Estatut dels 

Treballadors i de la Llei de procediment laboral, en concret les notes 

de voluntarietat, alienitat, retribució i estar sotmesa a una 

organització de caràcter empresarial. 

El Tribunal Suprem consolida aquesta jurisprudència en altres 

sentències posteriors, relatives també a l'acomiadament de docents 

de l'àrea o assignatura de religió, que reconeixen el caràcter laboral 

dels serveis prestats pels i les mestres i professors de religió, on el 

veritable ocupador, en tots els casos, és l'Administració educativa -

en els casos de les sentències citades el Ministeri d'Educació i 

ciència-. En aquesta línia, aquestes sentències, van fixant el criteri 

seguit de la relació laboral en el sentit que la divisió de la docència 

en cursos escolars només afecta l'alumnat i la relació acadèmica 

amb el centre, però mai el vincle laboral dels docents, que any rere 

any tindran similars tasques que realitzar com a professors d'una o 

d'una altra assignatura, materialitzant així, l'únic objectiu de 

l'empresa que es dedica a l'ensenyament. 

L'article 93 de la Llei 50/1998 de Mesures fiscals, 

administratives i socials (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 

1998, pàg. 44412-44495), mitjançant una modificació de la LOGSE, 

condemnava encara més a la precarietat a l' personal laboral docent 

de religió, a través d'un contracte de durada determinada, sense 

cap possibilitat d'adquirir una certa estabilitat en la seva professió. 
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Arran d'aquesta modificació normativa, el curs escolar 

1999/2000, la tensió entre els docents de religió, d'una banda, i la 

Jerarquia eclesiàstica i l'Administració educativa, de l'altra, va 

arribar a ser tan fort que va derivar en una vaga de fam, per part de 

tres professors de religió i un representant sindical entre els dies 2 i 

29 de novembre de 1999. 

Paral·lelament al Congrés, el Grup parlamentari de 

Convergència i Unió va presentar una iniciativa per modificar la Llei 

50/1998 per solucionar la precarietat laboral del col·lectiu. No 

obstant això, la mateixa es va retirar sense explicació. 

Posteriorment el Grup parlamentari del Partit Nacionalista Basc va 

presentar una iniciativa, en el mateix sentit, al Senat. Tots els partits 

van votar a favor de la mateixa, excepte el Partit Popular que, al 

disposar en aquells moments de majoria absoluta al Senat, va evitar 

la seva tramitació. 

Una situació similar, amb una vaga de fam de dos dies, es va 

viure a Catalunya al juny de 2003 davant les retallades abusives en 

les jornades laborals dels docents de secundària per part de 

Departament d'Educació.  

 

2.- La Llei Orgànica d'Educació (LOE). El caràcter indefinit de la 

relació laboral 

 

La situació de precarietat d'aquest col·lectiu docent s'ha 

mantingut fins a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació (LOE) (BOE. núm. 106, de 4 de maig de 2006, 

pàg.17158-17207),que en la seva disposició addicional tercera 

estableix que: 
1. Els professors que imparteixin l'ensenyament de les religions han de 

complir els requisits de titulació establerts per als diferents ensenyaments 

que regula aquesta Llei, així com els establerts en els acords subscrits 

entre l'Estat Espanyol i les diferents confessions religioses. 

2. Els professors que, no pertanyent als cossos de funcionaris docents, 

imparteixin l'ensenyament de les religions en els centres públics ho faran 

en règim de contractació laboral, de conformitat amb l'Estatut dels 

Treballadors, amb les respectives administracions competents. La 

regulació del seu règim laboral es farà amb la participació dels 

representants de professorat. S'accedirà a la destinació mitjançant criteris 

objectius d'igualtat, mèrit i capacitat. Aquests professors percebran les 

retribucions que corresponguin en el respectiu nivell educatiu als 

professors interins. 
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En tot cas, la proposta per a la docència correspondrà a les entitats 

religioses i es renovarà automàticament cada any. La determinació del 

contracte, a temps complet o a temps parcial segons el que requereixin 

les necessitats dels centres, correspon a les administracions competents. 

La remoció, si escau, s'ajustarà a dret. 

 

 La LOE, en la seva disposició addicional tercera, 

proporciona estabilitat al col·lectiu docent d'ensenyament de 

religió, dignificant el seu vincle laboral, establint el seu caràcter de 

personal laboral indefinit, i fent desaparèixer la proposta de 

renovació expressa anual per part de les entitats religioses. La 

renovació d'aquesta proposta passa a ser automàtica. 

Seguidament, afegeix que s'accedeix a les destinacions d'acord 

amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. 

Hem de tenir present com la figura del personal laboral 

indefinit és una creació jurisprudencial del Tribunal Suprem que, en 

el nostre cas, serveix per protegir el professorat de religió davant la 

possible arbitrarietat per part de les autoritats religioses i de les 

administracions educatives en la renovació anual de la proposta per 

al curs docent corresponent. 

En desenvolupament d'aquesta disposició addicional 

tercera de la LOE, el Reial Decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual 

es regula la relació laboral dels professors de religió prevista a la 

disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d'educació (BOE núm. 138, de 9 de juny de 2007, pàg. 

25268-25271) estableix, en el seu article 4, que la contractació 

de professorat de religió serà per temps indefinit. 

D'aquesta manera, s'acaba amb la proposta anual que 

realitzaven els Bisbats davant les autoritats corresponents. 

Aquestes propostes havien donat lloc a situacions d'arbitrarietat 

davant la negativa d'alguns Bisbats a renovar-les per motius de 

conductes estrictament personals dels docents, principalment en 

casos de separació o divorci. Aquestes situacions han generat una 

variada jurisprudència. 

D'acord amb el marc establert per aquest Reial Decret 

696/2007, un cop realitzada la proposta per un Bisbat o 

representant d'una entitat religiosa, aquesta s'entendrà renovada 

automàticament, possibilitant d'aquesta manera una relació 

laboral indefinida amb l'Administració educativa. 
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3.- La plaça definitiva del professorat de religió 

 

Aquest nou marc ha comportat, a la pràctica, una equiparació 

molt gran dels docents de religió amb la resta de docents del 

sistema educatiu públic. A l'empara d'aquesta disposició, les 

Administracions educatives han anat convocant diversos concursos, 

d'acord amb els principis de mèrit, igualtat i capacitat per a 

consolidar les places en propietat. 

 

3.1.- El sistema d'accés. El concurs de mèrits 

 

El sistema de concurs, a l'igual que el d'oposició i el de 

concurs-oposició, serveixen per regular l'accés als llocs de treball 

de sector públic amb vincle laboral. 

L'article 61 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat Públic (EBEP) estableix en els seus punts 6 i 7 (BOE 

núm. 261, de 31 d'octubre de 2015) el següent: 
6. els sistemes selectius de funcionaris de carrera seran els d'oposició i 

concurs que inclouran, en tot cas, una o diverses proves per determinar la 

capacitat dels aspirants i establir l'ordre de prelació.  

Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el 

sistema de concurs que consistirà únicament en la valoració de mèrits.  

7. Els sistemes selectius de personal laboral fix seran els d'oposició, 

concurs-oposició, amb les característiques establertes en l'apartat 

anterior, o concurs de valoració de mèrits.  

Les administracions públiques poden negociar les formes de col·laboració 

que en el marc dels convenis col·lectius fixin l'actuació de les 

organitzacions sindicals en el desenvolupament dels processos selectius. 

 

Com es pot observar els tres sistemes es consideren habituals 

per al personal laboral, no així per al personal funcionari, on el 

sistema de concurs té un caràcter excepcional, al requerir d'una 

habilitació legal. 

Les incorporacions provisionals per atendre vacants i 

substitucions es fan mitjançant borses públiques regides pels 

mateixos principis de mèrit, igualtat i capacitat. 
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3.2.- La relació contractual amb l'Administració  

 

La relació laboral de professorat de religió és, doncs, amb 

l'Administració educativa, no amb l'autoritat eclesiàstica. 

Aquesta qüestió ha estat perfilada pel Tribunal Constitucional en les 

seves sentències relatives a l'acomiadament de docents de religió 

per qüestions relatives a la seva vida privada, on es determina el 

paper de l'Administració educativa que és la que contracta,i per 

tant qui ha de valorar la proposta que realitzen les entitats 

religioses. 

Aquestes dues sentències són: 

a) STC 38/2007, de 15 de febrer de 2007, en relació a la 

participació dels òrgans de l'Església catòlica en l'apreciació de la 

idoneïtat dels docents per a impartir l'assignatura de religió catòlica 

(BOE Sec . TC. núm. 63, de 14 de març de 2007, pàg. 90-104). 

b) STC 51/2011, de 14 d'abril, relativa a l'acomiadament d'una 

docent de religió, per falta de renovació de la idoneïtat eclesiàstica 

per part de l'Església catòlica (BOE Sec. TC. núm. 111, de 10 de 

maig de 2011, pàg. 97-121). 

La Sentència 38/2007, en el seu fonament jurídic (FJ) número 

9, recorda el paper fonamental de l'Administració educativa en el 

procés de contractació de personal docent de religió en els centres 

públics. Les parts contractuals són el personal docent i 

l'Administració educativa, no l'Entitat religiosa, que només 

proposa. La sentència ho indica en els següents termes: 
Cal tenir en compte, a més, que l'art. III de l'Acord de 1979 no atribueix a 

l'autoritat eclesiàstica la facultat de "designar" a les persones que hagin 

d'impartir l'ensenyament religiós, limitant-se a assenyalar que aquestes 

seran designades per l'autoritat acadèmica "entre aquelles que l'Ordinari 

diocesà proposi", el que permet que, concurrent el requisit de capacitat, a 

través de la prèvia declaració eclesiàstica d'idoneïtat, condueixi a la 

proposta de l'autoritat eclesiàstica, i continuï regint plenament en el procés 

de designació el dret dels ciutadans a la igualtat en l'accés a l'ocupació 

pública en base a criteris de mèrit i capacitat. 

 

Aquesta mateixa sentència, en el seu FJ número 7, és molt 

contundent en aquest sentit, rebutjant de manera «rotunda» la 

immunitat davant els òrgans jurisdiccionals de les decisions de 
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l'autoritat religiosa, referint-se a la declaració eclesiàstica 

d'idoneïtat, les que per tant s'han d'ajustar a dret: 
Així, i sense pretensió de ser exhaustius, resulta clar que, en primer lloc, 

els òrgans judicials han de controlar si la decisió administrativa s'ha 

adoptat amb subjecció a les previsions legals a què s'acaba de fer 

referència, és a dir, per essencial, si la designació s'ha realitzat entre les 

persones que l'ordinari diocesà ha proposat per exercir aquest 

ensenyament i, dins de les persones proposades, en condicions d'igualtat 

i amb respecte als principis de mèrit i capacitat. O, en sentit negatiu, i per 

ajustar-se més a les circumstàncies del cas analitzat en el procés a quo, 

hauran d'analitzar les raons de la manca de designació d'una determinada 

persona i, en concret, si aquesta respon al fet de no trobar la persona en 

qüestió inclosa en la relació de les propostes amb aquesta finalitat per 

l'autoritat eclesiàstica, o altres motius igualment controlables. 

Més enllà d'aquest control de l'actuació de l'autoritat educativa, els òrgans 

judicials competents hauran d'analitzar també si la manca de proposta per 

part de l'Ordinari del lloc respon a criteris de caràcter religiós o moral 

determinants de la no idoneïtat de la persona en qüestió per impartir 

l'ensenyament religiós, criteris la definició dels quals correspon a les 

autoritats religioses en virtut del dret de llibertat religiosa i del principi de 

neutralitat religiosa de l'Estat, o si, per contra, es basa en altres motius 

aliens al dret fonamental de llibertat religiosa i no emparats pel mateix. En 

fi, un cop garantida la motivació estrictament "religiosa" de la decisió, 

l'òrgan judicial ha de ponderar els eventuals drets fonamentals en conflicte 

a fi de determinar quina sigui la modulació que el dret de llibertat religiosa 

que s'exerceix a través de l'ensenyament de la religió en els centres 

escolars pugui ocasionar en els propis drets fonamentals dels treballadors 

en la seva relació de treball. 

 

La Sentència de Tribunal Constitucional 51/2011 perfila, en la 

mateixa línia, quin és el marge de l'Església catòlica, d'acord amb el 

Codi de Dret canònic, a l'emetre la declaració eclesiàstica 

d'idoneïtat. El fonament de l'emissió d'aquesta deriva, 

necessàriament, del Codi de Dret Canònic, concretament dels 

cànons 804 i 805. 

La Sentència 38/2007, en el seu FJ número 13, estableix la 

màxima equiparació entre el professorat de religió i la resta de 

professorat dels centres educatius, els quals poden desenvolupar 

càrrecs de coordinació o pertànyer als equips directius, sense poder 

exercir les funcions de direcció reservades a personal funcionari. En 

aquest sentit, s'indica: 
No es pot negar que la contractació laboral constitueixi igualment un mètode 

constitucionalment vàlid de compliment dels compromisos assolits amb base 

en el precepte constitucional, sent d'altra banda clar que, per principi, 

constitueix una opció que persegueix aconseguir la màxima equiparació 
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possible en l'estatut jurídic econòmic dels professors de religió pel que fa a la 

resta dels professors, sense perjudici de les seves singularitats específiques 

(...) els professors de religió per la seva part gaudiran dels drets fonamentals 

i legals que com a treballadors tenen reconeguts en nostre ordenament de 

manera irrenunciable, des d'un criteri de màxima equiparació.  

 

 

3.3.- L'especialitat del professorat de religió 

 

Els llocs de treball de professorat de religió figuren en les 

plantilles docents que anualment les Administracions 

educatives publiquen en els corresponents butlletins oficials. 

L'Ordre d'11 d'octubre de 1982 sobre Professorat de Religió i 

Moral Catòlica en els Centres d'Ensenyaments Mitjans (BOE núm. 

248, de 16 d'octubre, pàg. 28538) establia, ja en temps de 

precarietat laboral, aquesta clara equiparació entre el professorat de 

religió i la resta de professorat. De la seva articulat, podem destacar 

els següents punts: 

- L'ensenyament de la religió i moral catòlica comptarà amb 

mitjans pedagògics i didàctics iguals a aquells amb els 

quals estan dotades les càtedres de les altres assignatures 

fonamentals (article primer). 
- Els professors de religió i moral catòlica hauran de 

sotmetres al règim general disciplinari dels centres, tant en 

règim de dedicació com en les altres activitats docents i 

complementàries que s'organitzin per a cada curs (article 

quart). 
- Aquest professorat no vindrà obligat a assumir dedicació 

exclusiva però no podrà contractar-se sense un horari 

mínim equivalent al nombre d'hores que estiguin 

estipulades o s'estipulen com a horari de dedicació mínima 

per a la resta de professorat (article cinquè). 
- No hi ha incompatibilitat acadèmica per a l'ensenyament de 

la religió i moral catòlica i l'ensenyament d'altres disciplines 

pel mateix professor, sempre que es compleixin les 

condicions acadèmiques pertinents. En aquest cas, el 

nombre d'hores d'ensenyament de religió i moral catòlica 

pot ser complementat amb hores d'altres disciplines fins a 

arribar qualsevol de les dedicacions normalment 

establertes (article sisè, paràgraf primer). 
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- Els professors de religió i moral catòlica podran assumir en 

els centres totes aquelles funcions que els puguin 

correspondre com a membres del claustre de professors a 

tots els efectes segons la seva dedicació i categoria 

acadèmica i els siguin encomanades per la direcció de 

centre o autoritat competent (article sisè, paràgraf segon). 
El professorat de religió en les diferents etapes educatives, en 

l'àmbit d'algunes Administracions educatives, com el de la 

Generalitat de Catalunya, es troba, ja sigui de manera expressa o 

tàcita, en una situació molt similar a la descrita a l'Ordre d’11 

d'octubre de 1982: 

- Les plantilles docents anuals s'estableixen unes dotacions 

horàries, que en l'etapa d'educació secundària són 

idèntiques a les altres especialitats didàctiques. I en l'etapa 

d'educació primària responen a les dimensions i 

característiques dels centres docents. 
- Aquest professorat està integrant completament en els 

claustres dels centres, assumint càrrecs directius -amb 

excepció del de director-, de coordinació o de tutoria; i 

participant, d'acord amb la seva formació acadèmica, en la 

impartició d'altres matèries o en el desenvolupament 

d'altres activitats complementàries, segons el cicle o 

departament didàctic a què estigui adscrit, exactament 

igual que la resta dels seus companys docents 

especialistes. 
 

4.- La figura del personal laboral indefinit 

 

Amb el pas del temps, la figura del personal laboral indefinit 

ha estat utilitzada per la jurisprudència per posar fi a les 

irregularitats en la contractació administrativa temporal. Aquesta 

línia ha estat reforçada després de la Directiva comunitària 

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 (DOCE núm. 175, de 10 de juliol de 1999, pàg. 43-48). 

Concretament per la clàusula quarta (principi de no discriminació) i 

la clàusula cinquena (mesures destinades a evitar la utilització 

abusiva dels contractes temporals). 
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La clàusula cinquena obliga els estats membres a adoptar 
totes o alguna de les tres mesures següents per evitar l'ús abusiu o 
successiu de contractes temporals: 

a) Raons objectives que justifiquin la renovació d'aquests 
contractes o relacions laborals. 

b) Fixació d'una durada màxima total dels successius 
contractes de treball o relacions laborals de durada determinada. 

c) Establir el nombre màxim de renovacions d'aquests 
contractes o relacions laborals. 

La crisi econòmica que vam patir entre 2008 i 2015 va 

comportar un abús de la contractació temporal. Davant d'aquesta 

situació, el Tribunal Suprem va obrir una via per eradicar l'ús abusiu 

dels contractes d'interinitat, modificant la seva jurisprudència, de 

manera que amb l'aplicació de l'article 70 de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat Públic (EBEP) va declarar que tres anys és el termini límit 

per que una administració procedeixi a la cobertura definitiva de les 

places vacants mitjançant el corresponent procés selectiu 

(sentència de la Sala del Social de 14 d'octubre de 2014). 

En aquesta línia jurisprudencial es concreta que un indefinit no 

fix sols pot ser cessat en dos supòsits, que són, d'una banda, 

l'amortització i d'altra, la cobertura definitiva de la plaça que ocupa. 

Tots dos supòsits no són imaginables en el cas del professorat de 

religió. 

Per a què la plaça que ocupa l'indefinit no fix es pugui 

amortitzar l'Administració haurà d'acreditar, de manera fefaent i 

objectiva, que ha desaparegut la necessitat estructural que l'indefinit 

no fix venia cobrint.  

En la mateixa línia, s'ha de garantir el dret de l'indefinit no fix a 
poder obtenir en propietat la plaça que ve cobrint, perquè en cas 
contrari no hi hauria una sanció prou efectiva contra la conducta 
fraudulenta de l'Administració en els termes establerts per la 
Directiva 1999/70, de manera que aquesta no aconseguiria el seu 
efecte útil.   
 
 
5.- La voluntat administrativa d'acabar amb la precarietat 
laboral  

 
La precarietat laboral dels empleats públics ha merescut 

l'atenció del Parlament de Catalunya mitjançant la Moció 89/XII 
sobre la precarietat laboral, aprovada en el ple en la sessió de 30 de 
maig de 2019 (BOPC núm. 350, de 3 de juny de 2019). En aquesta 
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moció, s'estableix la possibilitat de regular el concurs de mèrits per 
a l'accés a la funció pública en uns supòsits determinats per 
combatre la precarietat laboral en els següents termes: 

Ocupació pública 

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) aprovar durant l'any 2019 un decret llei perquè, en aplicació de l'article 

61.6 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, els processos de selecció 

d'ocupació pública reservin, com a mesura excepcional, places destinades 

a l'estabilització i la consolidació d'ocupació temporal dels treballadors de 

més edat i més antiguitat mitjançant el sistema de concurs de mèrits. La 

determinació dels criteris d'edat i antiguitat s'ha de fer a la Mesa General 

de la Funció Pública. 

b) Incorporar a tots els processos de selecció d'ocupació pública dels 

criteris a què es refereix la disposició transitòria quarta de l'Estatut bàsic 

de l'empleat públic pel que fa a convocatòries de consolidació d'ocupació 

per a llocs o places de caràcter estructural de personal interí o temporal 

anterior a 2005. 

(...) 

Aquesta moció no contempla explícitament al professorat de 

religió, encara que li hauria de ser totalment aplicable per la 

precarietat de la seva relació laboral des de 1978. 

La consolidació d'una plaça és un instrument jurídic de 

fiançament organitzatiu, un procés de fixesa amb un nexe jurídic 

entre només dues parts: l'empleat públic i l'administració. Una plaça 

mai pot estar unida a un aspecte de temporalitat sinó de fixesa. La 

plaça ens evoca fixesa i estabilitat. 

 
6.- El professorat de religió. És fix o és indefinit? 
 

El règim jurídic de personal laboral indefinit planteja llacunes o 
possibles contradiccions en el nostre ordenament jurídic. L'article 8 
de l'EBEP classifica al personal laboral en tres categories: fix, per 
temps indefinit i temporal. Aquesta tipificació en tres categories de 
personal laboral porta a qüestionar-nos quines diferències hi ha 
entre el personal fix i l'indefinit donat el silenci normatiu. A nivell 
doctrinal, tres opcions interpretatives s'han apuntat:  

- La primera d'elles es basa en les modificacions en el 
Projecte d'Estatut de la Funció Pública, en el qual es 
diferenciava només entre personal fix i temporal. 
Posteriorment esmenes a aquest projecte van incorporar el 
terme "personal indefinit" justificant-les en la inclusió dels 
professors de religió, segons la Disposició addicional 



 

12 

 

tercera de la LOE; de manera que només a aquests es 
referiria l'adjectiu d'indefinits.  

- Una segona opció parteix de la intenció legislativa de crear 
una nova categoria específica en què s'incorporarien un 
conjunt de situacions laborals a delimitar.  

- Una tercera interpretació recull la doctrina jurisprudencial 
que creava, donat l'abús en la contractació administrativa 
temporal, la figura del "indefinit no fix de plantilla". En 
aquesta es circumscriuen aquells casos que, per 
incompliments especialment qualificades de l'Administració 
pública, els treballadors adquireixen la condició d'indefinits, 
encara que no la de fixos, per no haver accedit a una 
ocupació pública d'acord amb els principis 
constitucionalment establerts d'igualtat, mèrit , i capacitat, 
havent l'Administració de regularitzar aquesta situació 
mitjançant la posada en marxa dels processos necessaris 
per a la seva cobertura definitiva.  

En l'EBEP no trobem més referències al personal laboral 

indefinit, que tampoc abunden en l'Estatut dels Treballadors (Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. BOE núm. 255, de 24 

d'octubre de 2015). 

L'Estatut dels Treballadors, en el seu article 15.5 estableix que 

els treballadors que en un període de trenta mesos haguessin estat 

contractats durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb o 

sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball 

amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més 

contractes temporals, sigui directament o mitjançant la seva posada 

a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o 

diferents modalitats contractuals de durada determinada, adquiriran 

la condició de treballadors fixos.   

Com s'observa la situació del professorat de religió com a 
personal laboral indefinit és complexa i s'escapa de la 
irregularitat en la contractació administrativa per les següents 
raons: 

- Ocupa unes places docents específiques que 
existeixen en plantilla.  

- Aquestes places no tenen relació funcionarial, a 
diferència de la gran majoria de les places de 
l'ocupació pública docent. 

- Accedeix a aquestes places d'acord amb els principis 
d'igualtat, mèrit i capacitat, per un concurs de mèrits. 
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- No es produeix cap irregularitat administrativa en la 
provisió d'aquestes places. 

- Ocupa aquestes places amb vocació de permanència. 
 
El professorat de religió és un col·lectiu que no només 

ocupa un lloc de treball sinó que té un destí marcat per una 
fixesa. Aquesta fixesa ve donada per la plaça determinada i 
específica que ocupa i que ha estat guanyada mitjançant un 
concurs de mèrits. 

 
El Reial Decret 696/2007,d'1 de juny, pel qual es regula la 

relació laboral dels professors de religió prevista a la Disposició 

addicional tercera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació, en el seu article 4.1 disposa que la contractació dels 

professors de religió serà per temps indefinit, excepte en els casos 

de substitució de la titular de la relació laboral que es realitzarà de 

conformitat amb l'article 15.1.c) de l'Estatut dels Treballadors.  

Aquest Reial Decret en el seu article 7.b) estableix que el 

contracte de treball s'extingirà per revocació ajustada a dret de 

l'acreditació o de la idoneïtat per impartir classes de religió per part 

de la confessió religiosa que la va atorgar.  

Aquesta situació a la vista de les SSTC 38/2007 i 51/2011, 

com ja s'ha comentat anteriorment, només pot obeir a raons 

objectives relacionades amb l'aptitud pedagògica, molt similars per 

tant a les causes regulades per l'ordenament jurídic per la pèrdua 

de la condició de funcionari. 

En aquest sentit no hem d'oblidar, en relació als drets 

fonamentals i les llibertats públiques de les que gaudim com a 

ciutadans, la clàusula que estableix l'article 10.2 de la Constitució 

espanyola de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1978) 

on s'indica que les normes relatives als drets fonamentals i a les 

llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat 

amb la Declaració Universal de drets Humans i els tractats i acords 

internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya. 

Amb el que podem apreciar, doncs, que aquesta relació laboral 

indefinida es correspon a una relació fixa. 

El panorama fins aquí descrit ens permet afirmar que la 
situació laboral del professorat de religió no s'ha tractat de manera 
plena des dels orígens de la nostra democràcia parlamentària, 
comportant que sigui l'únic cos d'empleats de l'Administració pública 
exposat a una precarietat laboral innecessària, quan el seu 
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caràcter fix sembla inqüestionable a la llum del nostre 
ordenament jurídic. 

Aquesta situació es corregiria fàcilment amb l'adopció de les 
següents mesures: 

- Estabilitat total dels docents, reconeixent les places existents 
en plantilles amb les dotacions equiparades a la resta de 
professorat de la mateixa etapa educativa. 

- Reconeixement de l'especialitat de religió. 
- Valoració de les altres funcions que han vingut realitzant com 

a docents especialistes -encara sense especialitat 
reconeguda- com a membres de ple dret dels claustres en els 
quals estan integrats. 

 
 
 
EN CONCLUSIÓ: 
 

1. La relació laboral actual es regeix per una legislació que 

justifica, afavoreix i aposta per una relació contractual estable i 

duradora. 

2. La relació laboral de professorat de religió és amb les 

Administracions educatives i no amb les autoritats religioses. 

3. Les places docents per a l'ensenyament de la religió figuren 

des de ja fa diversos anys en les plantilles docents de les 

administracions educatives. 

4. La consolidació d'una plaça és un instrument de fiançament 

organitzatiu, un procés de fixesa amb un nexe jurídic entre 

només dues parts: l'empleat públic i l'administració, de manera 

que la plaça ens evoca a una fixesa. 

5. La legislació de la funció pública permet adquirir la condició de 
laboral fix mitjançant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, 
mitjançant un concurs de mèrits. 

6. Atenent a aquests principis, el professorat de religió ha 
aconseguit una plaça definitiva i per tant la condició laboral de 
fix. 

7. Només queda que les administracions competents vulguin 
reconèixer, amb voluntat política, en línia amb les 
directrius de la Unió Europea, la condició de fix també per 
al professorat de religió. 

 
 


