01.22 Circular Informativa
LA REVERSIÓ DE SERVEIS SUBCONTRACTATS HA DE RESPECTAR EL
CARACTER FIX DE LA RELACIÓ LABORAL PREEXISTENT DE LA
PERSONA TREBALLADORA SUBROGADA
El Ple de la Sala IV del Tribunal Suprem, en sessió de 26 de gener de 2022, ha resolt que l’
ajuntament que absorbeix un servei públic, que venia prestant l’empresa contractista, ha de
respectar les condicions contractuals del personal transferit, incloent entre elles el caràcter fix
dels contractes de treball. La reversió no pot comportar l’aplicació de la figura de “personal
laboral indefinit no fix”.
La decisió del Tribunal Suprem, adoptada per unanimitat, es basa en dues línies argumentals:


Que el concepte propi de subrogació i la seva regulació, inclusiu a l’empara de la
normativa comunitària, exigeixen que el nou “empresari” se subrogui en les relacions
laborals de caràcter fix sense alterar aquest condició.



Que la categoria de personal indefinit no fix és inadequada per a resoldre els eventuals
conflictes entre l’anterior conclusió i les exigències constitucionals sobre l’accés a
l’ocupació pública respectant els principis d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat.

Conclou, que quan una Administració Pública se subroga, per transmissió d’empresa, en
un contracte de treball fix, s’ha de mantenir aquesta condició. Ara bé, la sentència adverteix
que aquesta doctrina no permet emparar supòsits fraudulents i que la solució acollida per la Sala
en Ple “posseeix tot el seu sentit en tant el desenvolupament de les funcions romangui adscrit o
relacionat amb l’activitat productiva que es va transmetre, però perd el seu fonament i finalitat
quan ja no succeeix així”.
Per tant, la fixesa no s’adquireix incondicionalment en tot l’àmbit de l’entitat, sinó
funcionalment limitada a l’objecte de la transmissió, factor que obligarà a les administracions
a documentar la subrogació amb més detall, i sense perjudici que puguin esdevenir situacions
futures que no són resoltes en aquesta sentència i que, sens dubtes, podran donar lloc a altres
conflictes jurídics.
Entenem que aquesta nova doctrina jurisprudencial és extensiva a les reversions de serveis
prèviament externalitzats efectuades per les entitats que pertanyen al sector públic.
Barcelona, 31 de gener de 2022.
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