
           
                      

  
 
STS de 8 de juliol de 2012, recurs 2341/2011 
 
Acomiadaments individuals en frau de llei en la contractació de durada 
determinada, que havien de seguir les normes de l’acomiadament col·lectiu 
(accés al text de la sentència) 
 
Una empresa havia realitzat contractes d’obra determinada amb un grup de 
treballadors, tots ells contractats com a operadors codificadors, sent l’objecte d’aquests 
contractes l’encàrrec de gestió del Centro de Información do Agro Galego per a l’any 
2008. Això mateix succeeix el 2009 i es prorroga el 2010. 
 
Resulta provat que els treballadors contractats realitzaven treballs ordinaris, 
necessaris i permanents de dit centre, que res tenien a veure amb l’objecte causal 
dels seus contractes de duració determinada. Es planteja la naturalesa de les extincions 
contractuals de 10 treballadors afectats per aquesta situació. 
 
Els treballadors entenen que la via extintiva no pot ser en cap cas individual, ni 
en aquells supòsits en què per absència de causa aquelles extincions poguessin ser 
declarades improcedents, basant-se en què l’empresa hauria d’haver seguit el 
procediment establert per als acomiadaments col·lectius a l’art. 51 ET i a les normes de 
la jurisdicció social. 
 
El TS analitza la normativa, estatal i comunitària, resultant que la Directiva 98/59 
inclou, en el còmput a efectes de determinar l’existència d’acomiadament 
col·lectiu, totes aquelles extincions contractuals no volgudes pel treballador i, 
conseqüentment, sense el seu consentiment. Les divergències del contingut d’aquesta 
normativa comunitària amb la normativa interna pel que fa als llindars numèrics i al 
centre d’imputació de les extincions de contracte computables, a judici del TS no han 
d’evitar en cap cas que el còmput dels acomiadaments pugui fer que s’eludeixi l’aplicació 
de la indicada normativa. 
 
D’aquesta manera, el TS entén que en el cas analitzat es donen els tres elements 
que exigeix l’art. 51 ET per a l’acomiadament col·lectiu: el numèric, el causal i el 
temporal. La conclusió és que l’empresa no va seguir el procediment correcte, que era 
el de l’acomiadament col·lectiu i no el de les extincions individuals.  
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