
           
                      

  
 
STJUE de 20 de gener de 2011, recurs C-463/09 
 
Transmissió d’empresa i manteniment dels drets dels treballadors (accés al text de la 
sentència) 
 
El TJUE analitza el manteniment dels drets dels treballadors en supòsits de 
traspassos d’empreses, centres d’activitat o parts d’empresa, a la vista de la 
Directiva 2001/23/CE, que regula la matèria. Els aspectes més destacats de esta 
sentència són els següents: 
 
 Una empresa de neteja va celebrar un contracte amb un ajuntament per a la 

neteja de col·legis i dependències municipals, no constant que la prestació dels 
serveis contractats exigís la utilització d’especials elements materials. 
 

 Posteriorment, l’ajuntament rescindeix el contracte amb la citada empresa, la 
qual va procedir, al seu torn, a comunicar als treballadors que prestaven 
aquells serveis, que passaven a formar part de la plantilla la pròpia 
corporació local, per aplicació d’allò establert a l’art. 14 del conveni col·lectiu de 
l’empresa. Tanmateix, l’ajuntament no admet a aquests treballadors i en 
contracte d’altres, d’una borsa de treball, per a efectuar las tasques de neteja de 
les seves dependències. 
 

 El TJUE resol, en primer lloc, que l’esmentada Directiva 2001/23/CE és aplicable 
també a l’àmbit públic i, per tant, afecta a aquest ajuntament. No obstant, per a 
l’aplicació de la Directiva, la transmissió ha de tenir per objecte una entitat 
econòmica que mantingui la seva identitat després del canvi de titular, sent això 
possible fins i tot quan no s’hagin transmès elements materials, como succeeix amb 
les activitats de neteja, en les que l’element essencial de l’activitat descansa en la mà 
d’obra. 
 

 No obstant, el TJUE entén que per a què es preservi la identitat no és suficient 
la transmissió de la mà d’obra, sinó que aquesta  ha de comprendre d’altres 
elements, tals como el personal directiu, l’organització o els mitjans d’explotació. La 
conclusió és, per tant, que la Directiva 2001/23/CE no es d’aplicació al supòsit 
d’un ajuntament que extingeix el contracte de neteja amb una empresa per a 
començar a prestar aquell servei per si mateix, contractant nou personal per acomplir 
amb aquesta finalitat. 
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