STS de 29 de desembre de 2020, recurs 240/2018
Contractes d’obra o servei determinats vinculats a contractes entre empreses
(accés al text de la sentència)

En aquesta important sentència, el TS modifica la seva anterior doctrina en la matèria i
conclou que, en les circumstàncies que s’hi descriuen, la durada dels contractes
d’obra o servei determinats regulats a l’art. 15.1.a) ET no pot estar
condicionada inexorablement a la de les contractes que les empreses puguin fer
entre si.
Afirma la sentència que la major o menor durada de l’encàrrec del client no es pot
continuar vinculant a la nota de temporalitat d’aquest tipus de contracte de
treball. La durada determinada està justificada per la particularitat de l’obra o servei, en
la mesura en que aquesta pugui definir-se i delimitar-se clarament respecte del volum
ordinari o habitual i sorgir, precisament per això, com un element destacat i no
permanent respecte del ritme de l’activitat de l’empresa.
Això no es pot afirmar quan tota l’activitat empresarial consisteix, precisament, a
desenvolupar serveis per a tercers. Aquests, com a tals, estan subjectes a una
determinada durada en atenció al nexe contractual amb l’empresa client, però
aquesta delimitació temporal, en la seva execució, no pot ser l’element
essencial de la durada de la relació laboral de la plantilla de l’empresa si no
s’atenen les notes estrictes d’aquesta modalitat contractual, recollides a l’esmentat art.
15.1.a) ET.
El fet que l’objecte de l’empresa s’assoleixi o intenti assolir mitjançant plantilles
eminentment temporals porta a construir un marc ad hoc, ja que l’existència de
contractes indefinits esdevé anecdòtica i normalment limitada a mínims
reductes de direcció i gestió. No sembla que la plantilla temporal pugui establir una
relació amb un treballador indefinit comparable. Per contra, l’estratègia de la temporalitat
com a recurs essencial del desenvolupament de l’activitat comporta l’estanquitat de les
relacions laborals, la vida de les quals -en supeditar-se a cada contracta- es desenvolupa
en un espai temporal i funcional limitat.

