
           

                                                                   
  

 
STC 122/2018, de 31 d’octubre 

 

Inconstitucionalitat dels preceptes de la LLPGE relatius a les limitacions a la 

incorporació de personal laboral al sector públic i a l’exigència de 

responsabilitats a les administracions públiques i entitats dependents per la 

utilització de la contractació laboral (accés al text de la sentència) 

 

Com és sabut, la Directiva 2001/23/CE del Consell, de 12 de març de 2001, sobre 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives al manteniment dels drets 

dels treballadors en cas de traspassos d’empreses, de centres d’activitat o de parts 

d’empreses o de centres d’activitat i l’art. 44 ET disposen, respecte dels supòsits de 

successió d’empresa que allà es contemplen, que s’han de mantenir els drets 

dels treballadors de la unitat que es transmet, i al seu torn l’empresa adquirent ha 

d’assumir la plantilla de l’anterior. En aquesta sentència, el TC afronta l’abast i les 

conseqüències que aquesta normativa, europea i interna, ha de tenir en el supòsit que 

sigui una administració pública la que ha fer-se càrrec d’aquella obligació d’incorporar els 

treballadors d’una empresa l’activitat de la qual passa a ser desenvolupada directament 

per part de l’entitat pública. En moltes ocasions aquestes situacions es produeixen per la 

reversió de les concessions d’obres i serveis anteriorment externalitzats per les 

administracions públiques quan es decideix que es tornin a prestar de manera directa. 

 

La DA 26a.1 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2017 negava la consideració d’empleats públics als treballadors afectats per els 

supòsits de reversió, i la DA 34a.2 de la mateixa norma prohibia que les 

administracions públiques atribuïssin la condició d’indefinit no fix al personal 

d’empreses que tingués un contracte administratiu amb l’administració 

respectiva. El TC declara inconstitucionals totes dues previsions. Sembla, doncs, 

que després d’aquest pronunciament i per aplicació d’allò que disposa l’art. 44 ET, els 

processos de reversió d’obres i serveis públics poden tenir com a conseqüència la 

consideració dels treballadors afectats com a “indefinits no fixos” de 

l’administració pública que passa a prestar o executar de manera directa l’obra o 

servei corresponent. 
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