
STS de 5 de març de 2021, recurs 94/2019 

Límits del contracte d’obra o servei determinats en centres d’ensenyament (accés
al text de la sentència) 

En aquesta sentència, el TS condensa l’essència del contracte d’obra o servei 
determinats, regulat a l’art. 15 ET i que té com a elements característics l’exigència que 
l’obra o el servei que constitueixi el seu objecte presenti autonomia i substantivitat 
pròpia dins del que és l’activitat laboral de l’empresa i que la seva durada, encara que 
incerta, sigui limitada en el temps. 

D’altra banda, aquest art. 15 preveu que els convenis col·lectius poden identificar aquells 
treballs amb substantivitat pròpia susceptibles de ser coberts amb la dita modalitat 
contractual. Partint de la seva jurisprudència en aquesta matèria, el TS analitza en 
aquest cas si les activitats consistents a impartir en un centre educatiu 
assignatures no contemplades en nous plans i les activitats extraescolars 
permeten subscriure un contracte per a obra o servei determinat amb qui les 
impartirà, considerant que l’art. 17 del conveni col·lectiu nacional de centres 
d’ensenyament privat de règim general o ensenyament reglat sense cap nivell concertat 
o subvencionat contempla expressament aquesta possibilitat.

Doncs bé, la conclusió és que no es qüestiona la utilització del contracte d’obra o servei 
determinats per a aquelles assignatures de plans d’estudis en procés d’extinció, però sí 
respecte assignatures que, encara que estiguin afectades per la implementació de nous 
plans d’estudis, no es qualifiquen com a assignatures a extingir i, per tant, es mantenen 
de futur per decisió pròpia del centre privat el qual, amb plenes facultats acadèmiques, 
gaudeix d’autonomia per configurar el seu projecte educatiu. Així doncs, els termes en 
què el conveni col·lectiu identifica les activitats que s’estan qüestionant aquí 
són tan generals que no hi ha cap indici en les descrites de la naturalesa 
temporal que justifiqui la modalitat contractual analitzada. 

La sentència estima parcialment la demanda en el sentit de declarar la nul·litat de l’art. 
17 del X conveni col·lectiu nacional de centres d’ensenyament privat de règim general o 
ensenyament reglat sense cap nivell concertat o subvencionat quant a la menció 
d’impartir assignatures “no contemplades als nous plans”, “impartir activitats 
extraescolars” i “vigilància de ruta escolar i/o menjador”. 
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