
           
                      

  
 
STSJ del País Basc de 21 de juliol de 2015, recurs 1300/2015 
 
Obligació de subrogació per part d’un ajuntament que assumeix la gestió 
directa d’un servei prèviament contractat amb una empresa (accés al text de la 
sentència) 
 
Es planteja la conformitat a dret de la decisió adoptada per una empresa de posar fi 
a la relació laboral que tenia amb un treballador en el moment de concloure la 
concessió del servei de neteja viària d’un municipi del que n’era l’adjudicatària, 
atès que el servei va ser gestionat, a partir d’aquell moment i de manera directa, per 
l’ajuntament de la localitat. 
 
En primera instància es va considerar que el rescat del servei de neteja viària per part de 
l’administració municipal, a l’objecte de prestar-lo de manera directa, ha determinat 
l’existència d’una successió d’empresa, que es pot incardinar a l’art. 44 ET en la 
mesura en què la corporació local no només s’ha fet càrrec de la totalitat dels 
elements materials i vehicles de la contractista, sinó també de 12 dels 15 peons 
que integraven la seva plantilla. 
 
La Sala recorda que perquè en el context de la reversió d’un servei públic des d’una 
empresa concessionària a una entitat pública que acorda seguir prestant directament i 
sense solució de continuïtat aquest servei, es pugui apreciar una successió d’empresa 
amb la consegüent obligació de subrogació contractual, no és suficient que 
l’Administració continuï realitzant aquella activitat, sinó que el canvi en la 
gestió del servei s’ha d’acompanyar de la transmissió d’elements significatius. 
La transmissió, en sectors basats essencialment en mà d’obra com ho és el de la neteja 
pública viària, i en el que l’empresa com a entitat econòmica organitzada s’identifica 
fonamentalment amb l’element personal, pot constituir-la la incorporació d’un nombre 
significatiu dels treballadors que l’empresa concessionària dedicava a la prestació del 
servei. 
 
Totes aquestes circumstàncies es donen en el supòsit analitzat i, en conseqüència, no 
pot considerar-se que l’empresa prèviament adjudicatària del servei hagi dut a 
terme un acomiadament improcedent del treballador. 
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