
           
                      

  
 
STS de 10 de febrer de 2014, recurs 93/2013 
 
Subrogació d’empleats en cas de conveni col·lectiu diferent entre l’adjudicatària 
d’una contracta i el sector en què es presta el servei (accés al text de la sentència) 
 
Una empresa va adjudicar l’explotació de 2 aparcaments a una entitat 
catalogada com a centre especial d’ocupació des de 1992 fins 2012, any en què 
aquella va decidir contractar una altra empresa per al mateix servei. Aquells 
empleats de la primera entitat que materialment efectuaven el servei van sol·licitar la 
subrogació de tots els contractes de treball a la nova contractista. 
 
La qüestió principal se centra en determinar quin conveni col·lectiu s’ha d’aplicar, el 
corresponent al centre especial d’ocupació o aquell que regula l’activitat materialment 
desenvolupada (conveni col·lectiu d’aparcaments i garatges). 
 
El TS, d’acord amb pronunciaments anteriors, sosté que és d’aplicació el conveni 
d’aparcaments i garatges en predominar el criteri funcional, és a dir, el que es 
fixa en les tasques dels empleats. En aquest conveni es regula un mecanisme de 
subrogació pels casos de successió o captació d’una activitat per part d’un altre operador. 
 
Així mateix, recorda que en altres casos en què s’ha donat el procés invers, com ho 
és el de l’adjudicació a una nova entitat que resulta ser un centre especial 
d’ocupació, quan l’anterior adjudicatària no ho era, la solució ha estat la mateixa: 
respectar el dret a subrogar-se del personal, sense que suposi un tracte 
discriminatori dels treballadors discapacitats. Ha de prevaldre l’estabilitat en 
l’ocupació, finalitat perseguida pel conveni col·lectiu en regular la subrogació. 
 
Finalment, posa en relleu que la relació laboral de caràcter especial regulada en el Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo s’aplica 
“en els centres especials d’ocupació”, element també determinant perquè els empleats 
no desenvolupaven la seva activitat en aquests centres, sinó precisament fora, en 
les dependències d’un tercer. 
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