
           
                                                                  

  
 
STSJ de les Illes Balears de 30 d’octubre de 2006, recurs 457/2006 
 
Subcontractació administrativa: responsabilitats salarials i de Seguretat Social 
de l’Administració (accés al text de la sentència) 
 
La sentència resol sobre si l’Administració pública és també responsable solidària 
d’acord amb l’art. 42 de l’ET en els supòsits de subcontractació administrativa. 
En el cas en qüestió, l’Administració havia adjudicat una obra pública a una empresa 
privada, la qual, a la seva vegada, havia subcontractat amb una altra empresa privada. 
Un treballador d’aquesta última reclama a l’Administració deutes salarials per 
impagament del seu empresari directe, com a responsable solidària. 
 
La STSJ formula les següents consideracions: 
 
• El règim de protecció als treballadors de l’art. 42 ET s’aplica també quan 

intervé una administració pública. Aquesta no està exempta pel fet d’actuar com 
a poder adjudicador sotmès al dret públic administratiu, com així ha fixat la 
jurisprudència del TS de manera reiterada. 

 
• Aquesta inclusió de les administracions públiques hauria d’estimular a aquestes a 

vigilar amb més cura la capacitat de l’empresari contractista i la seva solvència. 
 
• La responsabilitat de l’Administració no es talla amb la primera empresa 

contractista, sinó que cobreix tota la cadena de subcontractacions que es 
puguin donar. 

 
• L’anterior previsió s’aplica, fins i tot, quan en el plec de clàusules 

administratives s’hagués prohibit la subcontractació ja què aquesta clàusula, 
d’existir-hi, no pot perjudicar terceres persones alienes a la contractació 
administrativa. 

 
La STSJ recorda, a més, que en tots aquests supòsits l’Administració té facultats de 
control i superior direcció de les obres públiques, d’acord amb la legislació administrativa, 
per la qual cosa tant si coneixia com si no ho feia, és responsable de la cadena de 
contractes que es pogués constituir, sense perjudici de la posterior 
compensació o reajustament econòmic que calgui entre els diferents subjectes 
contractants, inclosa l’Administració. 
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