
           
                                                                  

  
 
STSJ de Castella i Lleó/Valladolid de 22 de novembre de 2006, recurs 
1811/2006  
 
Finalització d’una concessió administrativa: reversió del servei a l’Administració 
pública; subrogació dels contractes de treball (accés al text de la sentència) 
 
L’Ajuntament adjudica per concurs, en règim de concessió administrativa, la gestió d’un 
servei públic (en concret una residència geriàtrica) a una entitat privada, per un període 
de deu anys. Finalitzat el termini, i en no haver-hi nova empresa que assumeixi 
l’activitat, l’Ajuntament es torna a fer càrrec de forma directa de la gestió del referit 
servei. Els treballadors sol·liciten la subrogació empresarial dels seus contractes 
de treball per part de l’Ajuntament. 
 
Es declara provat que l’Ajuntament assumeix l’activitat, però també rep tots els 
elements materials necessaris per dur-la a terme (edifici, equipament) inclosos 
ja en la concessió inicial. 
 
La STSJ estableix els següents paràmetres per fixar l’existència o no de subrogació dels 
contractes de treball en el cas de reversió del servei a l’Administració un cop finalitzada 
la concessió administrativa. 
 
• Hi ha subrogació dels contractes de treball quan un empresari succeeix un 

altre empresari en l’explotació d’una empresa, centre de treball o unitat 
productiva autònoma (art. 44 ET). Això esdevé si hi ha una transmissió de l’actiu 
empresarial entre el cedent i el cessionari. 

 
• De no donar-se les anteriors circumstàncies, únicament hi haurà subrogació 

si així ho imposa un conveni col·lectiu estatutari o, amb restriccions, si ho fixa 
el plec de clàusules administratives de la concessió. 

 
En el cas concret d’aquesta sentència s’entén que hi ha subrogació  perquè es donen 
els següents elements imprescindibles en assumir l’activitat pública l’Ajuntament: 
 
• L’Ajuntament assumeix la gestió directa del servei públic que fins a aquell 

moment es duia a terme mitjançant la gestió indirecta. 
 
• Existeix transmissió dels elements significatius de la infrastructura 

empresarial, és a dir, dels béns necessaris per a la prestació del servei. 
 
La sentència conclou que aquesta reversió suposa que l’empresari cedeix a 
l’Ajuntament una entitat econòmica amb identitat pròpia (un conjunt de mitjans 
organitzats) amb la finalitat de dur a terme una activitat (en el cas de la sentència, 
una residència geriàtrica) i, conseqüentment, això implica la subrogació dels 
contractes de treball. 
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