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A importancia social do compromiso da
universidade á hora de promover a iniciativa
emprendedora como obxectivo estratéxico
para transferir coñecemento, modificar o

modelo produtivo e aumentar o benestar social

The social importance of the university’s commitment to the

promotion of entrepreneurial initiatives as a strategic goal

in the transfer of knowledge, the modification of the model

of production and an increase in social welfare
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Resumo

O desenvolvemento dunha sociedade baséase na capacidade dos seus membros para detectar

oportunidades, emprender e crear novas empresas con ideas innovadoras. O impacto da cultura

emprendedora e a creación de empresas no benestar e o progreso social é un feito constatado,

polo que a universidade debe asumir o compromiso de fomentar o espírito emprendedor como

un obxectivo estratéxico que, ao mesmo tempo sirva como medio para transmitir coñecementos

á sociedade.

O logro deste obxectivo favorecerá a aparición unha xeración de novos emprendedores

provenientes do ámbito universitario que transformarán a estrutura económica e social do

país, o que contribuirá ao ansiado cambio de modelo produtivo, á creación de empregos que

requiran maior cualificación, á igualdade de oportunidades e á repartición máis equitativa da

riqueza.

Palabras chave: creación de empresas, crise, universitarios, cambio do modelo produtivo,

compromiso social da universidade.

Abstract

The development of a society is based on the capacity of its members to discover opportunities,

to undertake and create new companies with innovative ideas. The impact of entrepreneurial

culture and the creation of companies in welfare and social progress is a known fact, and so

the university has to take on a commitment to foster the entrepreneurial spirit as a strategic

aim that, at the same time works as a means of transmitting knowledge to society at large.

Complying with this aim will favour the appearance of a generation of new entrepreneurs

from the university field who will transform the economic and social structure of the country,

contributing therefore to a much-neede change in the model of production, in the creation of

employment that require higher qualifications, and in the equality of opportunities and a more

even distribution of wealth.

Keywords: creation of companies, crisis, university, change of models of production, social

commitment of the university.

FERNANDO AGULLÓ LEAL e JOSÉ LUIS LÓPEZ FERNÁNDEZ
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1. Introdución

O grao de benestar e a riqueza xerada por unha economía están relacionados de forma
directa coa capacidade emprendedora das persoas que integran a sociedade corres-
pondente. O progreso e o benestar colectivos proveñen da capacidade de identificar
oportunidades para crear novas empresas, mellor canto máis valor engadido xeren e
máis e mellores postos de traballo teñan que cubrir para levaren a cabo os seus proce-
sos produtivos. Cultura do emprendemento e innovación, aprendizaxe continua, xera-
ción, utilización do coñecemento e creación de empresas: velaquí as chaves do desen-
volvemento sostido.

A razón que nos impulsa a escribirmos estas reflexións é pórmos de manifesto o papel
fundamental que xoga a universidade no tan ansiado cambio de modelo produtivo, ao
asumir o compromiso de fomentar o espírito emprendedor e promover a iniciativa
emprendedora entre os seus membros, fundamentalmente entre o seu estudantado.
Pretendemos sensibilizar os membros da institución universitaria para que se asuma
este obxectivo estratéxico e a universidade se oriente cara á dirección requirida co
obxecto de a nosa sociedade se transformar nunha sociedade emprendedora.

Tamén pretendemos a complicidade e a colaboración do profesorado da Facultade de
Ciencias do Traballo para liderar o cambio do paradigma do estudo e a investigación
no campo do desenvolvemento de todas as capacidades potenciais das persoas e a súa
aplicación no ámbito laboral, co fin de incrementar o capital humano e, como conse-
cuencia, a produtividade. A continuación pomos de manifesto o que, ao noso xuízo,
consideramos esencial neste proceso.

2. Crise, universitarios e incorporación ao mercado laboral

A taxa de paro entre os universitarios españois viñera reducíndose nos últimos anos
anteriores á crise de 2008, mais estes seguían a se atopar con moitas dificultades á
hora de se incorporaren ao mercado laboral. Así, mentres a taxa de paro deste colecti-
vo era do 24,5% no ano 1994, no ano 2000 reducirase ao 12,5%, malia que aínda eran
case 118 000 os universitarios que estaban sen traballo.

Cando se produce a crise da economía mundial en 2008, cuxo orixe financeiro hai que
situar no ano anterior, España vese afectada de forma moi rechamante polo chamado
«efecto esponxa» do seu mercado de traballo, propiciado polo noso modelo produtivo.
Efectivamente, o denominado «milagre español», que permitiu crear 7,5 millóns de

A IMPORTANCIA SOCIAL DO COMPROMISO DA UNIVERSIDADE Á HORA DE PROMOVER

A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO OBXECTIVO ESTRATÉXICO...
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empregos en doce anos e albergar a esperanza de lograrmos o obxectivo do pleno
emprego en 2010 para a UE (Cumio de Lisboa), foi posible grazas ás particularidades
do noso modelo económico. Ora ben, esas mesmas características diferenciais a res-
pecto de Europa son as responsables de que a recesión en España teña efectos
devastadores sobre o emprego, a pesar de que a caída rexistrada no PIB sexa menos
acusada.

Estas características teñen a súa orixe no atraso acumulado fronte a Europa. O acceso
á educación foi tardío, o noso sistema educativo presenta taxas de abandono escolar
prematuro moi elevadas e unha porcentaxe de universitarios das máis altas de Europa.
Destaca tamén que a incorporación da muller ao mundo laboral e a chegada masiva de
inmigrantes se producen en España trinta anos despois que en Europa. A utilización
de ordenadores nos fogares e a produtividade en España son baixas.

O noso modelo produtivo, baseado fundamentalmente na construción e o turismo,
motivou que España, coa axuda dos fondos europeos, medrase como o fixo e tamén
que hoxe sexa o país da UE con maior porcentaxe de empregos que non requiren
cualificación. Isto provocou que o mercado laboral en España teña o récord de
precariedade, pois a temporalidade é do 29,5%, fronte ao 15% en Europa. Por outra
parte, é un dos países da UE onde o despedimento dun traballador fixo é dos máis
caros, aínda que libre, mesmo sendo improcedente.

Nestas condicións, os efectos da profunda recesión sobre o emprego son devastadores
e as consecuencias moi dramáticas. Así, en España a recesión sitúa o número de per-
soas paradas por enriba dos catro millóns, a cifra máis alta da historia, e a taxa de paro
no 20% en setembro de 2010 (na década dos oitenta chegamos a ter unha taxa do
21,8%, con 2,7 millóns de parados). Cando se cuantifica a taxa de paro dos menores
de 25 anos compróbase que duplica a xeral, pois alcanza o 42%, a máis alta de Euro-
pa. Este é un problema estrutural da economía española que non só vai ter efectos
perversos sobre os mozos que na actualidade tratan de se incorporar ao mercado labo-
ral sen conseguilo, senón que suporá unha rémora para o futuro e unha perda de
competitividade.

Ademais, a calidade do emprego é baixa, xa que segundo o estudo da rede Eurydice
Las cifras clave de la educación en Europa 2005 realizado para a Comisión Europea
en España só o 40% dos titulados ten un traballo acorde co seu nivel de estudos,
porcentaxe que é 10 puntos inferior á media dos países da UE. Isto dá idea do alto
nivel de subemprego que existe neste colectivo.

FERNANDO AGULLÓ LEAL e JOSÉ LUIS LÓPEZ FERNÁNDEZ
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No caso de España danse dous feitos diferenciais da nosa realidade educativa a res-
pecto de Europa. En primeiro lugar, a taxa de universitarios en España é do 21%,
mentres que en Europa é só do 16%. En segundo lugar, outra importante distorsión
atopámola no escaso atractivo que aínda presenta a formación profesional, xa que en
España é seguida polo 38% do estudantado, en canto en Europa esta porcentaxe sobe
ao 63%. Con todo, a situación entre os universitarios non é idéntica para todos, xa que
depende en gran medida do título que se posúa e da duración dos estudos, ou o que é
o mesmo, do título alcanzado.

A pesar de mellorarmos desde o punto de vista cuantitativo ao conseguirmos reducir
as taxas de paro, as melloras cualitativas do emprego están aínda pendentes de se
atinxir, como pon de manifesto a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia (ACSUG) nunha enquisa realizada para coñecer a inserción laboral dos
universitarios, ao comprobar que o 75% dos titulados nos anos 2002 e 2003 que esta-
ban traballando non superaba os 1000 € mensuais.

Por isto entendemos que modificar o noso modelo produtivo esixe cambios no sector
educativo para dotalo do peso que ten en Europa. Cómpre reducirmos o fracaso esco-
lar, que pola súa vez é propiciado por un mercado laboral como o que temos, que
alenta o abandono escolar. Establecermos todo tipo de pasarelas para que a formación
poida retomarse en calquera momento da vida. Un sistema educativo integrador e
equitativo para que sexa unha realidade a igualdade de oportunidades. Que fomente a
innovación e transmita o espírito emprendedor como un valor social. Que promova as
iniciativas emprendedoras dos universitarios que queiran pór en marcha proxectos
empresariais baseados no coñecemento e nas competencias adquiridas cos seus estudos,
cuxos procesos produtivos demanden traballo de maior cualificación para, desta for-
ma, lograr unha maior e mellor ocupación. Unha ocupación que o mercado de traballo
non consegue proporcionarlles na medida das súas capacidades e aspiracións.

3. A tradicional falta de valoración social do empresariado en España desmotiva

o emprendemento

O impacto da creación de empresas no benestar e o progreso social é un feito obxectivo
e constatado pola evidencia empírica. Fai 35 anos nos países que actualmente posúen
as maiores taxas de emprendemento, como por exemplo os Estados Unidos (EUA) ou
o Brasil, a situación no tocante á política de fomento da cultura emprendedora e a
incentivación á creación de novas empresas era similar á que se rexistra en España
arestora.

A IMPORTANCIA SOCIAL DO COMPROMISO DA UNIVERSIDADE Á HORA DE PROMOVER

A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO OBXECTIVO ESTRATÉXICO...
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Segundo o CIS, o 90% dos mozos españois rexeita a idea de se converter en empren-
dedor. Entre os universitarios este rexeitamento é menor que o observado na sociedade
española en xeral, xa que se sitúa no 70%, mais non deixa de ser altísimo de se com-
parar co rexistrado nos EUA, onde está contra o 30%. A razón que pode explicar este
comportamento é o feito de recibir e estar a transmitir valores paternos que conside-
ran bo e desexable para os fillos que estes se convertan en funcionarios ou cando
menos en traballadores por conta allea nunha empresa, a poder ser pública ou conso-
lidada e de tradición e prestixio.

Os principais factores que poden axudar a explicar a desmotivación dos españois para
emprender son os seguintes:

1) As barreiras mentais dos propios individuos para seren empresarios debido á tra-
dicional falta de valoración social do empresariado. Ser comerciante era unha profe-
sión mal vista na sociedade española, que reservaba o prestixio social para os cargos
públicos, militares e eclesiásticos. Non obstante, debido ao dominante e globalizado
estilo angloamericano a imaxe dos empresarios foi mellorando.

2) A falta de ideas de negocio e o descoñecemento do sector pola inexperiencia labo-
ral e a inexistencia de estudos sectoriais que permitan documentarse sobre as diversas
ramas da actividade económica.

3) A falta de formación específica para o emprendemento dun proxecto empresarial.
Até a data só os estudos de formación profesional consideran esta formación con
materias específicas. Actualmente nas universidades comezan a aparecer nos plans de
estudos materias deste tipo, xa que nin sequera se impartían nas facultades de econo-
mía.

4) A falta de financiamento e as escasas posibilidades de obtelo.

5) Os medos persoais, que están moi arraigados, como o de crer que non se teñen as
habilidades ou os coñecementos necesarios, ou que obter estes coñecementos é moi
complicado.

6) A preponderancia da cultura da subvención nas políticas de fomento da creación
de empresas con vistas a potenciar a seguridade e a sobreprotección.
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A transformación lograda nos países máis emprendedores baseouse no nacemento e a
posta en marcha de políticas rigorosas de fomento da cultura emprendedora e da crea-
ción de empresas. Concretamente, de actuacións políticas encamiñadas a lograren
que se concibise o emprendemento empresarial como unha disciplina metodolóxica e
como un valor cultural da sociedade, o cal supuxo o éxito no fomento da creación de
empresas. Estas actuacións políticas dirixíronse tanto a escolas primarias como a uni-
versidades, medios de comunicación e administracións públicas en xeral. O resultado
foi a aparición dunha xeración de novos emprendedores que transformou a estrutura
económica e social do seu país.

4. O fomento da cultura emprendedora e os beneficios sociais da creación de

empresas

En toda a UE asumiuse o fomento da creación de empresas como unha prioridade
estratéxica cun enorme consenso. Especificamente, desde o Cumio de Lisboa a súa
política de emprego baséase no desenvolvemento do espírito empresarial como fór-
mula para crear emprego e riqueza. A inmensa maioría de partidos políticos e foros
sociais de moi diversa índole coinciden nos incuestionables beneficios sociais de fo-
mentar a cultura emprendedora e impulsar a creación de empresas, ao se constataren
os seguintes efectos: creación de emprego, creación de riqueza e benestar social,
e aumento da competitividade.

As políticas nesta materia e as súas concrecións orzamentarias deben ir acompañadas
dunha sólida fundamentación metodolóxica e empírica. No caso do noso país, bótanse
en falta plans globais estratéxicos para fomentaren a cultura emprendedora, como
paso previo para se daren as condicións propicias que permitan acometer actuacións
concretas que impulsen a creación de empresas.

Doutra banda, non semella razoable que se intente incidir na actividade emprendedo-
ra con actuacións xenéricas destinadas a colectivos tan heteroxéneos como as persoas
desempregadas, os investigadores de alta tecnoloxía, o estudantado universitario ou
as persoas que pretenden desenvolver a súa actividade en ámbitos tan distintos como
as zonas rurais ou urbanas. Para lograr a eficacia pretendida precísase comprender
que a creación de empresas é un proceso que require atravesar diferentes etapas e
cada colectivo necesita uns estímulos para superalas.
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Para lograrmos un tecido empresarial fortemente enraizado na nosa economía é fun-
damental fomentarmos a cultura emprendedora e que esta sexa socialmente valorada,
co obxecto de espertarmos o espírito emprendedor nos individuos e de que así se
poñan en marcha máis empresas, con maior supervivencia e viabilidade. Neste sentido
de lograrmos o recoñecemento social do emprendemento son salientables os esforzos
realizados por medios de comunicación social como La Voz de Galicia, a Cadena Ser,
o diario Expansión, ABC, a revista Emprendedores etc., así como por universidades como
a de Valencia, Deusto, Santiago de Compostela ou a propia Universidade da Coruña.

O arraigamento na sociedade dos valores da cultura emprendedora será efectivo cando
desde as escolas se estimule e se motive o alumnado para desenvolver proxectos
empresariais, como ocorre nos países anglosaxóns. Neles, os efectos no benestar xa
se fixeron visibles polos elevados índices de satisfacción e autorrealización persoal
dos seus emprendedores, así como pola grande igualdade entre sexos que reporta, xa
que o éxito da nova empresa provén do esforzo, a intelixencia e as habilidades da
persoa emprendedora e non do seu sexo.

O sistema educativo tradicional ensinoulles aos mozos a buscaren emprego por conta
allea, transmitindo os valores orientados para tal fin. Mais para que xurdan empren-
dedores é necesario que o noso sistema educativo transmita actitudes e resalte apti-
tudes apropiadas como a creatividade, a automotivación, a busca de oportunidades,
a capacidade de resolución de problemas en situacións de incerteza e o recoñecemen-
to no fracaso do primeiro paso para lograr o éxito, co cal o medo ao risco de empren-
der se reduce considerablemente e, por suposto, mellora a igualdade entre os sexos.

5. Os elementos esenciais no proceso de creación de empresas

Na actualidade son bastante numerosos os organismos de diversa natureza que contan
con medidas tendentes a fomentaren a creación de empresas e o autoemprego. Ora ben,
non é suficiente que se creen máis empresas, é necesario que estas sexan máis exitosas.
A realidade é que se rexistra unha elevada taxa de mortaldade entre as novas empre-
sas. A taxa de supervivencia aos tres anos sitúase arredor do 61%, similar á da UE.

A posta en marcha dunha nova empresa supón sempre tomar decisións en situacións
de incerteza, xa que o risco é consubstancial á propia actividade emprendedora. No
entanto, co fin de mitigar o elevado custo da mortaldade das novas empresas debe
asociarse ás axudas a necesaria reflexión que o novo emprendedor ha de realizar acer-
ca da decisión que pretende tomar e as súas consecuencias, con vistas a que se mate-
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rialicen só os proxectos con máis posibilidades de éxito e de supervivencia. Por isto,
é necesario reflexionar sobre os tres elementos esenciais na creación de empresas,
que son o emprendedor, a súa idea e o plan de empresa. Cada un deles responde a
unha pregunta de que se pode salientar o seguinte.

– O emprendedor responde a pregunta QUEN? É a persoa sobre a que vai recaer a
responsabilidade da posta en funcionamento e marcha da nova empresa. Debe posuír
unhas características e uns trazos persoais concretos, nuns casos innatos e noutros
adquiridos mediante a aprendizaxe, así como contar con habilidades e competencias
para o emprendemento. E, sobre todo, ten que contar cos estímulos psicolóxicos ne-
cesarios para sentirse motivado a emprender.

Dos tres elementos esenciais este é o máis importante para que xurdan novas empre-
sas. Canto máis enraizado estiver o valor social do emprendemento, menos aversión
ao risco, e máis doadamente xurdirán persoas con iniciativas e a motivación ou tenacidade
necesarias para emprenderen; xa que logo, máis empresas novas se crearán.

– A idea responde a pregunta QUE? É o proceso mental que permite detectar unha
oportunidade e como facela rendible. Para isto, as persoas emprendedoras han de
observar constantemente a súa contorna e estar atentas aos constantes cambios que se
producen nela.

A maneira en que pode xurdir a idea na mente do emprendedor é moi diversa. En
ocasións nace a partir dunha innovación técnica e outras veces dunha innovación
social ou comercial. Pode xurdir ao concibir unha forma de pór á disposición dos
consumidores un produto ou de presentárllelo, ou ben unha maneira diferente de pres-
tar un servizo. Noutras ocasións a idea pode aparecer ao intuír que pode ser exitoso
repetir o que xa está tendo éxito noutros lugares ou contornas.

Non debe confundirse a idea, o que, co fin ou motivo, o porqué. O feito de existir un
motivo non implica que exista unha idea.

– O plan de empresa responde a pregunta COMO? É un documento en que se plasman
todas as reflexións realizadas para converter a idea nun proxecto empresarial concre-
to, a forma de materializalo e de medrar. Permite coñecer de antemán moitas situacións
sobre as que a persoa emprendedora terá que tomar decisións e como a contorna as
vai condicionar. Fai posible tamén prever a viabilidade da empresa e como as decisións
tomadas acerca da maneira de acometer o proxecto e os seus condicionantes externos
influirán na rendibilidade do proxecto.
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Por isto, as medidas tendentes a impulsar a creación de empresas deben comportar
actuacións a longo prazo co fin de a cultura emprendedora formar parte dos valores
sociais e arraigar o espírito emprendedor na sociedade. Outras a medio prazo que
supoñan a formación nas habilidades e competencias requiridas na xestión de empre-
sas. E, por último, medidas encamiñadas a facilitaren a materialización de proxectos
e implantacións de novas empresas con viabilidade e capacidade de supervivencia
nunha contorna cada vez máis competitiva. Esta é a única maneira de fomentar a
creación de empresas de maneira socialmente responsable.

6. Os trazos específicos da personalidade dos emprendedores

Hai quen pensa que para unha persoa ser empresaria cómpre ter unhas calidades
especiais, propias dunha supermuller ou dun superhome. A algúns gústalles dar a
impresión de estaren nun plano superior, de seren moi traballadores, co fin de que os
seus subordinados o sexan. Con todo, isto non ten por que ser así. A inmensa maioría
das persoas somos moi similares, como indica o profesor Nueno na súa obra Empren-

diendo. El arte de crear empresas.

Os empresarios son simplemente seres humanos como os demais. É moi probable que
tamén a eles lles guste viaxar, practicar o seu deporte favorito e gozar coas súas persoas
queridas. Porén, posúen unhas características persoais que axudan a definilos, entre
as cales cabe salientarmos: a confianza en si mesmos (son persoas optimistas, diná-
micas e con capacidade de liderado); a orixinalidade (xente observadora, creativa e
innovadora); o carácter orientado ás persoas (homes e mulleres sociables, abertos,
flexibles e sinceros); o temperamento orientado ao resultado (gañadores, perseveran-
tes, sacrificados e previsores) e, por último, tomador de riscos (amantes dos desafíos
e do risco).

Pode aceptarse facilmente que a maior parte das persoas, até certo punto e nunha
determinada proporción, dispón das calidades que acaban de citarse, polo que pode
interpretarse que calquera persoa, en principio, pode ser empresaria. Ora ben, compre
considerarmos que empresario e emprendedor son conceptos distintos.

A emprendedora é a persoa innovadora que acomete ou emprende un proxecto empre-
sarial tras darlle forma a unha idea e convertela nunha oportunidade de negocio sen
máis motivo que a ilusión e o entusiasmo que sente ao facelo. Correspóndese coa
concepción do empresario para Schumpeter, un dos grandes economistas do século
XX. Trátase dunha persoa que busca lograr o éxito pola satisfacción que lle produce
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facelo nunha situación de incerteza e inseguridade. Se fracasa, volve intentalo porque
é o que a ilusiona e estimula. Emprende porque si, polo simple feito de facelo, sen
máis razón ou motivo.

O emprendedor sería como o alpinista que afronta de novo ese «oito mil» a pesar
de que a última vez fracasou, estivo a piques de se conxelar e tivo que abandonar.
As persoas que están feitas desa pasta son emprendedoras por natureza; con todo, o
normal é que estas calidades non se posúan de forma innata. Nestes casos, o empren-
dedor ha de compensar a súa natural aversión ao risco cunha enorme capacidade de
sacrificio e tenacidade. Características que non son innatas, senón que se adquiren no
ámbito familiar, educativo e profesional.

Entrementres, a empresaria é a persoa que toma decisións sobre a dirección da empre-
sa e que xestiona a evolución e o crecemento desta. Correspóndese co concepto de
empresario para Galbraith, outro importante economista contemporáneo. Por esta ra-
zón hai emprendedores, os que o son por natureza, aos cales unha vez que o seu
proxecto está en marcha e a súa empresa se consolidou non lles reporta satisfacción
ningunha, véndena e emprenden un novo reto. Tamén pode haber empresarios que
non sexan emprendedores: convertéronse en empresarios, mais non se atreven a em-
prender. O que os satisfai é a xestión da incerteza e do risco por medio do seu labor
directivo, de maneira que pareza que todo está baixo control.

7. Universidade e emprendemento

Podemos dicir que posto que a figura do emprendedor é un elemento esencial no
proceso de creación de empresas, a universidade debe asumir o reto de dotar desas
competencias o seu estudantado.

O espírito emprendedor e a creación de empresas condicionan o nivel de desenvolve-
mento, a calidade do emprego e o benestar dun país, e son temas asumidos polas
institucións non só como políticas de creación de emprego ou de autoemprego, senón
como un instrumento moi útil para lograr un desenvolvemento sustentable e aumentar
o benestar da colectividade.

A experiencia no fomento do espírito emprendedor e a creación de empresas doutros
países e doutras universidades centenarias con estratexias renovadoras e que son alta-
mente consideradas polo grao de excelencia alcanzado demostra que se require un
cambio cultural (valoración social do emprendemento, concepción do fracaso como

A IMPORTANCIA SOCIAL DO COMPROMISO DA UNIVERSIDADE Á HORA DE PROMOVER

A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO OBXECTIVO ESTRATÉXICO...

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:4825



26

un primeiro paso para o éxito), así como aumentar as competencias e habilidades dos
mozos nesta materia.

Entre as medidas tomadas para contribuír ao cambio nesta dirección por estas univer-
sidades, as máis prestixiosas do mundo, poden citarse as seguintes:

a) A creación de foros de reflexión e estimulación do traballo investigador na materia.

b) As reformas de plans de estudo para se introduciren materias que doten os univer-
sitarios de competencia e habilidades para emprenderen, e dos coñecementos e as
aptitudes necesarios para a súa xestión eficaz.

c) A creación de servizos de apoio aos estudantes que pretendan a creación de em-
presas. Incubadoras de empresas, axudas a proxectos de base tecnolóxica, promoción
de empresas derivadas (spin-offs) etc.

d) Os cambios no método de ensino-aprendizaxe e o papel do profesorado coa
finalidade de fomentar o método da titoría de proxectos, a participación activa e o
compromiso do profesorado e do alumnado.

8. Conclusión

A Universidade da Coruña, a través da Vicerreitoría de Ferrol e Relación Universida-
de-Empresa e do Servizo de Apoio ao Emprendemento e ao Emprego aos Universita-
rios (SAEE), vén realizando un decidido labor nesta dirección (Viveiro de Empresas,
creación de empresas de base tecnolóxica con orixe académica, programa Uniem-
prendia, asesoramento e formación a través de cursos e seminarios sobre o emprende-
mento cooperativo, entre outros). Así mesmo, a nosa Facultade de Ciencias do Traba-
llo é dos escasos centros –aínda son só dous– que conta cunha materia dedicada á
iniciativa emprendedora e a creación de empresas.

A experiencia indica que a docencia destas materias é moi ben acollida e avaliada
polos alumnos. Ora ben, semella razoable que as guías docentes das titulacións inclúan
o obxectivo de fomentaren o espírito emprendedor e incardinalo nas diferentes mate-
rias dos seus plans de estudo, xa que do contrario podería parecer máis unha rareza
dentro destes, cando en realidade contribúe ao logro dun importante obxectivo
estratéxico da universidade.
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Por todo isto, a modo de conclusión, propomos que a UDC:

1) fomente a investigación aplicada ao emprendemento e a creación de empresas, e
que a apoie economicamente;

2) divulgue esta importante función e se comprometa con empresas e axentes sociais
nesta tarefa;

3) coopere con outros axentes sociais en proxectos relacionados coa materia e aproveite
as sinerxías que se dan coa devandita colaboración;

4) e promova programas, seminarios e cursos de extensión universitaria, con formato
tradicional e con formato virtual a través da plataforma Moodle, que combinen a
metodoloxía da simulación e as experiencias prácticas co rigor da formación univer-
sitaria para dotar o estudantado universitario das competencias e habilidades para
emprender.

Disto dependerán as transformacións que a universidade require para cumprir o com-
promiso social asumido como obxectivo estratéxico de transferir coñecemento, mo-
dificar o modelo produtivo e aumentar o benestar social.
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Resumo

A partir dunha comparación dos datos da Seguridade Social relativos ao segundo trimestre de

2005 e 2009, realízase unha análise da situación da poboación inmigrante no mercado de

traballo español nos últimos tempos e do modo en que se está a ver afectada pola actual crise

económica. Así mesmo, reflexiónase sobre a imaxe social da persoa inmigrante como alguén

que vén tirarlles o traballo aos traballadores nacionais. Con este fin, cotéxanse numerosas

variables para cada un destes dous anos, tanto por sectores de afiliación como por sexos, con

datos do total de España e de Galicia, para desbancarmos a idea de que a inmigración é un

potencial perigo para a cidadanía orixinaria deste país receptor de emigración desde hai poucos

anos.

Palabras chave: mercado laboral, inmigración, socioloxía.

Abstract

Based on a comparison of data from the Social Security of the 2nd quarter of 2005 and 2009

we analyze the situation of immigrants in the labour market in Spain in recent years and how

this is affected by the current economic crisis. We reflect on the image of the immigrant as

someone who comes to steal jobs from national workers. To this end, many variables are

compared for each of these two years, both by sector, affiliation and gender, taking the total

data of Spain and Galicia to undo the idea that immigration is a potential danger to citizens

from the host country of emigration from a few years ago.

Keywords: labour market, immigration, sociology.
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1. Introdución

En épocas de crise económica adoita percibirse os inmigrantes como un problema ou
como persoas que veñen tirarlles o traballo aos nacionais do país. Con base nos datos
estatísticos máis recentes (os últimos publicados son de 2009), preténdese contribuír
a obxectivar unha percepción que non ten moito sentido en casos como o español,
en que a chegada de inmigración está ligada á apertura de continxentes naqueles sec-
tores profesionais en que non poden ser cubertos cos traballadores nativos. Por tanto,
a percepción negativa da inmigrante como persoa con que a sociedade se ve forzada
a compartir espazos e empregos non pode deberse simplemente a unha cuestión labo-
ral, a teor dos datos estatísticos publicados.

Para efectuarmos esta análise escolleuse o segundo trimestre dos anos 2005 e 2009.
A escolla do segundo trimestre xustifícase por ser este o período do ano menos afec-
tado pola temporalidade e que adoita coincidir coa media anual moito máis do que o
fan os trimestres afectados pola estacionalidade e a súa repercusión no emprego. Can-
to aos anos, o 2009 elixiuse por ser o último ano de que podemos obter datos, e o 2005
porque a distancia entre ambas as datas permite establecermos unha pequena compa-
ración lonxitudinal.

Tamén se establecen comparativas entre a evolución dos datos para os casos de Espa-
ña e de Galicia, comunidade en que o fenómeno migratorio é relativamente novo a
respecto doutros espazos territoriais. Igualmente, analízanse as diferenzas entre tra-
balladores comunitarios e non-comunitarios, así como entre homes e mulleres, co
obxecto de enxergarmos de que modo afectou ou está a afectar a crise aos traballado-
res que chegan doutros países. Con todo, antes de procedermos á análise dos datos
definiremos os termos que imos manexar ao longo do traballo, tal como estes foron
descritos polas fontes estatísticas a que acudimos.

2. Definicións principais

Activas. Persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia, a anterior a
aquela en que se efectúa a entrevista, fornecen man de obra para a produción de bens
e servizos ou están dispoñibles e en condicións de se incorporaren á devandita
produción.

Subdivídense en ocupadas e paradas.
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Ocupadas. Persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia estiveron
traballando durante cando menos unha hora a cambio dunha retribución (salario, xornal,
beneficio empresarial…) en diñeiro ou especie. Tamén se consideran ocupadas aquelas
persoas que, tendo un traballo, estiveron temporalmente ausentes deste por enfermidade,
vacacións etc.

As persoas ocupadas clasifícanse atendendo a situación profesional en non-asalaria-
das (empregadoras, empresarias sen asalariados e traballadoras independentes,
membros de cooperativas, axudas familiares) e asalariadas (públicas ou privadas).

De considerarmos a duración da xornada, divídense en persoas ocupadas a tempo
completo e a tempo parcial. A xornada habitual semanal non pode ser inferior a 30
horas no primeiro caso, nin superior a 35 horas no segundo.

As persoas asalariadas clasifícanse, pola súa vez, en indefinidas e temporais. Estas
últimas teñen fixada a fin do seu contrato ou relación laboral por medio de condicións
obxectivas, tales como a expiración dun certo prazo, a realización dunha tarefa deter-
minada etc.

Unha importante categoría dentro da ocupación é a de subemprego por insuficiencia
de horas de traballo, definida na XVI Conferencia Internacional de Estatísticos do
Traballo (Xenebra, 1988). Na Enquisa de poboación activa (EPA) considéranse
subempregadas por insuficiencia de horas as persoas ocupadas que desexan traballar
máis horas, que están dispoñibles para o faceren e cuxas horas efectivas de traballo
na semana de referencia son inferiores ás horas semanais que habitualmente traballan
as ocupadas a tempo completo na rama de actividade en que teñen o seu emprego
principal.

Paradas. Persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia estiveron
sen traballo, dispoñibles para traballaren e a procuraren activamente emprego. Tamén
son paradas as que xa atoparon un traballo e están á espera de se incorporaren a el,
sempre de se verificaren as dúas primeiras condicións.

Segundo o Regulamento 1897/2000 da Comisión Europea, considéranse métodos ac-
tivos de busca de emprego nas catro semanas anteriores á entrevista os seguintes:

– Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de atopar un traballo,
calquera que for a parte que tomase a iniciativa (a renovación da inscrición por
motivos puramente administrativos non constitúe unha formulación activa).
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– Estar en contacto cunha oficina privada (oficina de emprego temporal, empresa
especializada en contratación...) co obxecto de atopar un traballo.

– Enviar unha candidatura directamente aos empregadores.

– Pescudar a través das relacións persoais, por medio dos sindicatos…

– Anunciarse ou responder anuncios nos xornais.

– Estudar as ofertas de emprego.

– Participar nunha proba, un concurso ou unha entrevista no marco dun procede-
mento de contratación.

– Procurar terreos, locais ou material.

– Realizar xestións para obter permisos, licenzas ou recursos financeiros.

Inactivas. Persoas de 16 ou máis anos que non están incluídas en ningunha das cate-
gorías anteriores.

3. Análise

Resulta difícil realizarmos unha análise rigorosa das taxas de ocupación da poboación
inmigrante sen termos datos recollidos con base no mesmo criterio, para discernirmos
outras variables que poderían influír, tales como persoas que están a vivir no país sen
dereito ao traballo, estudantes estranxeiros, turismo estacional (xente de Europa que
pasa os meses de inverno ou primavera no noso país) etc. Posto que a taxa de actividade
se descompón en persoas ocupadas, dunha parte, e, da outra, paradas, semella máis
fiable collermos estas dúas clasificacións para entendermos a situación actual da com-
posición do mercado laboral entre inmigrantes e a súa relación co conxunto das persoas
ocupadas nacionais. Por este motivo, centrarémonos en comentar as taxas de paro e
desemprego.

O emprego descende en case tres puntos porcentuais en España durante o segundo
trimestre de 2009 en relación co mesmo período de catro anos atrás. Isto contrasta coa
situación de Galicia, en que nesta mesma etapa aumenta nun punto porcentual, malia
non supor directamente un bo dato, xa que non temos información para sabermos se
se produciu subemprego ou traballo precario.
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O que parece seguro é que os traballadores españois e os estranxeiros non se viron
afectados por igual, pois a caída do emprego foi maior entre os últimos.

Tampouco afectou por igual a todos os estranxeiros, pois os provenientes da UE au-
mentaron as taxas de emprego en detrimento dos que chegaron de fóra da UE, un dato
que salienta para o conxunto de España.
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No caso de Galicia tamén aumenta a porcentaxe de estranxeiros europeos, mais non
se produce ningunha baixada nas taxas de persoas doutra procedencia. O aumento das
taxas de actividade entre os comunitarios é case dous puntos porcentuais menor que o
daquelas persoas que non son da UE.

O que parece inferirse é que Galicia está a ser agora un destino de emigración maior
do que o era antes a respecto doutras comunidades do resto de España, posiblemente
porque o resto de España leva máis tempo aumentando os continxentes de emigra-
ción, algo relativamente novo no caso galego.

3.1. Total das taxas de emprego

No tocante ás taxas de masculinidade, podemos dicir que se produce un aumento das
mulleres que se empregan no noso país en 2009, tanto no caso de Galicia como no de
España, ao tempo que se reduce o número de varóns.
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Redúcese así a desigualdade por xénero no emprego, malia a baixada nas taxas de
emprego dos homes ser maior que a subida nas mulleres: esta subida feminina vén
supor a metade da porcentaxe da baixada masculina. Non obstante, a tendencia a unha
maior igualdade semella levar un camiño ben definido en que se reducen as distan-
cias, en especial de observarmos os datos acumulados (claramente visibles no gráfi-
co). Esta tendencia á igualdade queda matizada polos datos de emprego da poboación
española e estranxeira.

Ao centrármonos na variable da nacionalidade, obsérvase que a tendencia feminina é
desigual. Por xénero, as taxas baixaron nos homes máis que nas mulleres. Isto é váli-
do tanto para as persoas españolas como para as estranxeiras, mais os homes españois
víronse menos afectados pola baixada na taxa de emprego do que o fixeron os
estranxeiros.

Por outra parte, as mulleres veñen aumentando o seu emprego e reducindo a diferenza
a respecto dos varóns, mais esta igualdade non acabou de chegar ás traballadoras de
orixe estranxeiro, que baixaron lixeiramente os seus empregos, mentres que a taxa
das españolas sobe tamén lixeiramente. Isto semella indicar que os empregos femininos
están a reservárselles ás españolas, cuxo aumento nos últimos catro anos minorara.
Con todo, non podemos tirar conclusións definitivas disto, ao non dispormos de datos
complementarios de interese como o tipo de empregos, a temporalidade ou os secto-
res en que sobe ou baixa en cada caso. Así, as explicacións poderían pasar por varias
opcións, tales como que as españolas aceptan hoxe traballos máis precarios ou en
sectores en que non o facían cinco anos atrás. De calquera xeito, o que parece pouco
cuestionable é que as empregadas estranxeiras son un dos colectivos que se puideron
ver máis afectados pola situación de crise económica.
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3.2. Consideracións sobre a orixe de procedencia dos empregados estranxeiros

No conxunto de España, as posibilidades de emprego subiron un pouco para os
estranxeiros provenientes da UE, máis nas mulleres do que nos homes. Ora ben, caeu
de maneira moi notable para os orixinarios de países non-comunitarios, cuxas taxas
son inferiores en máis dun 22%, mentres que a feminina para o mesmo caso se reduce
en algo menos do 8%. Parece moi probable que exista unha relación entre este dato e
o tipo de réxime de afiliación destes colectivos de empregados.

A impresión que dá, a primeira vista, é que son os colectivos dispostos a aceptaren
empregos máis precarios ou peores condicións laborais os que mellor poden sobrevi-
vir aos efectos da crise económica sobre a destrución do emprego.

Ao efectuarmos a mesma comparación en Galicia prodúcense diferenzas a respecto
do caso anterior.
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A cidadanía comunitaria tiña taxas de emprego máis altas que a non-europea en 2005.
Esta tendencia muda en 2009, ano en que non só foron os estranxeiros de terceiros
países os que máis aumentaron o seu emprego, senón que ademais superan as taxas do
resto dos varóns comunitarios. No caso de Galicia, tamén as mulleres subiron as taxas
de emprego, unha subida que foi máis notable entre as alleas á UE (en case un 13%
fronte ao escaso 9% de comunitarias). Galicia, a pesar das diferenzas co resto de
España, semella confirmar a tendencia a seren as persoas que aceptan o maior nivel
de precariedade as que máis conservaron a taxa de emprego.

As taxas de paro indican que no conxunto de España este aumentou nun 8,59% nos
últimos catro anos, até chegar ao 17,92% no segundo trimestre de 2009. Esta subida
foi máis suave no caso de Galicia, onde aumentou só un 1,82% neste período, até
atinxir un 12,93% da poboación activa.

No caso español a subida afectou tanto aos homes como ás mulleres, malia ser menos
relevante no grupo feminino, en que medrou algo máis do 6%. Os varóns, en cambio,
aumentaron as súas taxas en máis dun 10%. As explicacións disto poden ser diversas:
ben que se comezase a facer sentir algún tipo de política laboral tendente a favorecer
positivamente as mulleres, algo que non podemos discernir por falta doutros datos,
pois sería necesario termos tres variables dispoñibles a un tempo. Por exemplo, idade
e tempo de contrato. Deste modo podería ser confirmado un efecto positivo sobre o
emprego feminino debido ás maiores facilidades para a conciliación que cinco anos
atrás. A conciliación da vida familiar e laboral podería comezar a ver algún tipo de
efecto, xa que en épocas de crise puido servir aos empresarios, que poden diminuír
custos laborais coas reducións por conciliación e aumentar a produtividade a un tempo
(posto que se incrementa co menor emprego de horas). Outra opción explicativa esta-
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ría nos salarios máis baixos das mulleres no mercado laboral español para as mesmas
categorías profesionais, situación que puido pólas en posición de vantaxe á hora de
conservaren os seus postos.

O caso de Galicia difire da norma xeral para España, xa que as mulleres neste caso
diminúen as taxas de paro nun -1,53%.

De atendermos á súa procedencia, o paro afectou tanto aos españois como aos
estranxeiros, mais se entre os nativos non chega a duplicarse, entre os foráneos supera
amplamente as taxas de catro anos atrás. No caso dos homes españois a taxa duplícase
e no dos estranxeiros triplícase no conxunto do territorio. Mais en Galicia amortécese
esa diferenza e só aumenta un 4,39%, cando en España o facía un 8,14% e entre os
inmigrantes varóns esa subida foi do 2,27% a respecto de 2005.

A situación para as mulleres cambia considerablemente e semella amosar máis indi-
cios de que son os colectivos menos protexidos os que mellor conservan os seus
empregos, outro dato que semella ir en concordancia coa precariedade laboral. Por
ese motivo debería contrastarse a información cos tipos de contratos, a temporalidade
ou o tipo de xornadas.

En 2009 as españolas engrosaron o paro un 5,1% máis que en 2005, cifra que nas
galegas baixou un -1,72%. En cambio as estranxeiras no conxunto de España aumen-
tan o seu paro un 10,93% máis que en anos atrás. Este dato en Galicia sáldase positi-
vamente cunha baixada do paro entre as estranxeiras dun -4,65%.

Con todo, o máis rechamante do dato do paro feminino é a diferenciación por orixe de
procedencia. Entre as traballadoras europeas o paro aumentou en máis dun 13% no
conxunto de España, e un 11,12% para as non-comunitarias. Estes datos contrastan
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moito coa situación das traballadoras na comunidade galega, onde o paro baixou en
case un 22% nas europeas, mentres que entre as non-comunitarias o fixo en pouco
máis do 1%. Sería interesante verificarmos os países de procedencia destas traballadoras
e os sectores en que traballan. Probablemente poderiamos confirmar que se trata de
traballadoras que aceptan precarizar os seus contratos ou as súas condicións de xeito
superior a outros colectivos.

O gráfico amosa claramente que as mulleres estranxeiras teñen unhas taxas moi supe-
riores de paro a respecto dos outros colectivos. Ora ben, tamén pode apreciarse que
no caso de Galicia as taxas de paro entre os estranxeiros non soben tanto como no
resto do país, e que o mercado semella botar man das mulleres e moito máis das
estranxeiras, é dicir, dos grupos máis vulnerables, máis baratos e que adoitan presen-
tar condicións máis desvantaxosas de contratación.

3.3. Taxas de paro das persoas inmigrantes por nacionalidade e procedencia
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A composición do mercado de traballo e das taxas de paro amosa diferenzas impor-
tantes entre Galicia e España, posiblemente debido a unha menor tradición do mer-
cado galego para se abastecer de inmigración comparado co doutras comunidades
autónomas. Aínda así, as diferenzas son moi notables. As subidas do paro foron
xeneralizadas en España e afectaron dun xeito máis igualitario aos compoñentes da
oferta laboral das persoas inmigrantes. En Galicia, en cambio, as subidas do paro
foron moito máis moderadas para os homes non-comunitarios. No caso das mulleres
non-comunitarias descende levemente, mentres que a baixada do paro é espectacular
entre as traballadoras europeas (posiblemente de países incorporados á UE hai pouco,
con salarios moi baixos, cualificación laboral en moitos casos e dispostas a aceptaren
condicións desfavorables no noso mercado, malia isto moi superiores ás dos seus
países). Intentaremos afondar un pouco máis na seguinte epígrafe engadíndomos unha
nova variable.

3.4. Altas de estranxeiros por réximes e xénero (xuño de 2009)

Salienta que no caso galego hai bastantes máis homes do que mulleres afiliados ao
réxime xeral da Seguridade Social, porcentaxes estas cuxo desfase no caso feminino
se inscribe no réxime do fogar (26,85%) e que con toda probabilidade serán interinas,
posto que as traballadoras do fogar por horas adoitan pagar a súa propia Seguridade
Social. Este dato tamén podería influír na porcentaxe de autónomas estranxeiras en
Galicia (11,06%), algo superior ao do conxunto de España.

Altas de estranxeiros por réximes e xénero (xuño de 2009). España: total homes
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No caso dos réximes agrario e do mar son moito máis escasas e desiguais tanto por
xénero como do punto de vista territorial. En España empréganse moitos máis
traballadores no campo que no mar, mentres en Galicia se reservan máis postos para
inmigrantes neste último ámbito. A penas hai mulleres neste sector extractivo, mais
no caso do agrario, España emprega o triplo de homes que en Galicia, máis aínda no
caso das mulleres, ás cales Galicia só reservou un 2,65% de postos agrícolas, cando
en España a porcentaxe foi do 14,68%. En cambio, Galicia acolleu máis mulleres en
actividades mariñas do que España, malia as cifras seren tan pequenas que se fan
irrelevantes en ambos os casos. Con todo, en Galicia afiliouse máis poboación feminina
nos réximes xeral e de autónomos de se comparar coa media estatal.

Cando consideramos as diferenzas segundo a orixe comunitaria ou non-comunitaria,
as distincións acentúanse.

Galicia: homes por nacionalidade e tipo de afiliación

Os europeos teñen maiores afiliacións tanto no réxime xeral como no dos autónomos,
comparados cos inmigrantes non-comunitarios. Mais ese dato invértese na afiliación
ao mar, onde son os traballadores extracomunitarios os que teñen taxas máis altas de
afiliación.

De compararmos este gráfico co mesmo para o caso español temos que o resto de
España empregou máis extracomunitarios que comunitarios no réxime xeral, mentres
se deu a tendencia contraria no dos autónomos, onde se inscribiron un 20,9% de
europeos, fronte a un 8,13% de non-europeos. Estes últimos tamén superaron os
membros da UE no sector agrario.
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España: homes por nacionalidade e tipo de afiliación

Canto ás mulleres por tipos de afiliación, Galicia ofrece o seguinte cadro:

Mulleres por nacionalidade e tipo de afiliación

As mellores oportunidades semella que se lles ofreceron ás persoas provenientes da
UE, que tiveron maiores taxas de afiliación nos réximes xeral e de autónomos que as
de terceiros países. En cambio, as orixinarias doutros continentes cuadriplicaron
amplamente as empregadas de fogar europeas, que chegaron moi escasamente a este
destino. Por outra parte, o réxime agrario apenas acolleu inmigración entre as mulleres,
e os escasísimos casos foron favorables tamén ás traballadoras de orixe europeo
(2,65%). É que no campo galego, tradicionalmente, traballaron máis as mulleres do
que os homes, e tanto a gandaría como a agricultura contan con máis autónomas neste
sector do que na maioría das comunidades españolas. Isto podería resultar explicativo
das baixas taxas de afiliación. As mulleres inmigrantes a outros destinos españois
tiveron a seguinte distribución:
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España. Mulleres

Repítese o dato de maiores taxas para as comunitarias nos réximes xeral e de autóno-
mos. O agrario ten máis afiliacións en España que en Galicia, con máis posibilidades
tamén para as europeas, malia acoller un pequeno número de non-comunitarias (6,52%).
Por outra parte, as empregadas de fogar non-europeas volven triplicar as continentais.
Aínda que en Galicia se botou man das inmigrantes con maior frecuencia para os
traballos domésticos, seguramente o idioma xoga aquí a favor da inmigración
intercontinental, e esta supón a única excepción a respecto das europeas, que adoitan
ter maiores oportunidades no mercado laboral en xeral.

Galicia. Mulleres
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4. Conclusións

A falta de máis datos podemos dicir, con base nos estudados, que existe unha diferenza
notable na situación do mercado entre Galicia e España, pois é máis favorable a Galicia,
que perde menos empregos tanto para a poboación nacional como para a estranxeira.

Tamén semella que os colectivos con menos cualificación e con máis precariedade
sobreviven mellor en épocas de crise. Tal sería o caso dos inmigrantes e das mulleres.

O mercado español está beneficiando, en xeral, as persoas inmigrantes procedentes
de países comunitarios fronte ás de terceiros países, agás nos grupos que traballan
no mar, para o caso galego masculino, ou para as empregadas do fogar no feminino.
É dicir, aqueles en que resulta máis difícil conseguir man de obra para cubrir estes
postos.

A conclusión final é que o mercado está a xogar cunha enorme vantaxe para os em-
presarios coas regras do xogo que funcionan arestora. Está a se producir unha
globalización da man de obra, tanto no que ten a ver coa deslocalización empresarial
como coa atracción de traballadores inmigrantes, que o que fai é precarizar máis as
condicións de traballo en xeral, algo que notan máis os traballadores locais en canto
condicións (aínda que conserven os seus empregos mellor do que os inmigrantes).

Esta tendencia será dificilmente corrixida mentres non se producir esa globalización
en ámbitos que foren para alén do produtivo. Certamente, os salarios están axustados
aos mercados locais e non tería o menor sentido multiplicalos por vinte nos países de
orixe. En primeiro lugar, porque un empresario non é unha ONG, e non é a súa misión
facer un mundo máis xusto. En segundo lugar, porque deixaría de ser economicamente
rendible e, xa que logo, trátase unha quimera. E en terceiro lugar porque non se axustaría
ás regras vixentes no tocante aos salarios. Ora ben, iso non implica que non se poidan
aplicar as mesmas regras de que se serve o empresariado para ampliar as súas marxes,
actuando desde outros ámbitos como o fiscal. Ou ben nos ámbitos da formación ou a
xustiza, que suporían nivelar as regras do xogo global e impedir que se acabe benefi-
ciando un grupo minoritario en detrimento da maioría das persoas en todos os países.

O IMPACTO DA CRISE ECONÓMICA NA SITUACIÓN LABORAL DOS INMIGRANTES.

COMPARATIVA DE ESPAÑA E GALICIA
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Países Réximes

UE Xeral Autónomos Agrario Mar Carbón Fogar Total

Abril de 2009

Total UE 433 752,90 118 925,60 88 527,70 1124,80 690,50 22 154,05 665 175,55

Total non UE 835 646,65 88 764,15 141 221,30 4021,60 29,95 152 532,50 1 222 216,15

Total países 1 269 399,55 207 689,75 229 749,00 5146,40 720,45 174 686,55 1 887 391,70

Maio de 2009

Total UE 442 736,35 118 001,15 94 512,60 1178,80 691,35 22 167,40 679 287,65

Total non UE 843 282,15 89 072,35 148 722,00 4120,30 29,00 152 709,25 1 237 935,05

Total países 1 286 018,50 207 073,50 243 234,60 5299,10 720,35 174 876,65 1 917 222,70

Xuño de 2009

Total UE 449 426,45 117 127,68 93 084,18 1168,36 690,27 22 157,40 683 654,36

Total non UE 853 498,00 89 563,31 146 274,13 4144,72 29,04 152 773,31 1 246 282,54

Total países 1 302 924,45 206 691,00 239 358,31 5313,09 719,31 174 930,72 1 929 936,90

Fonte: elaboración propia a partir das altas na Seguridade Social (http://www.seguridadsocial.es)

5. Anexos

Anexo 1

AFILIACIÓNS MEDIAS EN ALTA DE ESTRANXEIROS.

TOTAL POR RÉXIMES, XÉNERO E PROVINCIAS (I)

MARÍA JESÚS ALONSO SEOANE

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:4848



49
A

n
ex

o
 2

O IMPACTO DA CRISE ECONÓMICA NA SITUACIÓN LABORAL DOS INMIGRANTES.

COMPARATIVA DE ESPAÑA E GALICIA

A
br

il

D
ir

ec
ci

ón
s

R
éx

im
es

pr
ov

in
ci

ai
s

X
er

al
A

ut
ón

om
os

A
gr

ar
io

M
ar

C
ar

bó
n

F
og

ar
To

ta
l 

si
st

em
a

H
M

H
M

H
M

H
M

H
M

H
M

H
M

GA
LI

CI
A

18
 2

37
,7

5
95

53
,4

0
30

30
,0

0
17

68
,4

5
11

57
,4

0
18

5,
15

16
90

,4
0

33
,8

5
0,

00
0,

00
25

3,
70

43
53

,7
0

24
 3

69
,2

5
15

 8
94

,5
5

TO
TA

L
75

7 
06

3,
75

51
2 

33
0,

40
14

2 
47

7,
35

65
 2

12
,4

0
15

2 
69

6,
70

77
 0

50
,3

0
48

08
,1

0
33

8,
30

70
5,

45
15

,0
0

17
 4

68
,1

0
15

7 
19

5,
50

1 
07

5 
21

9,
45

81
2 

14
1,

90

A
fi

lia
ci

ón
s 

m
ed

ia
s 

en
 a

lt
a 

es
tr

an
xe

ir
os

 d
a 

U
ni

ón
 E

ur
op

ea
 p

or
 r

éx
im

es
, 

xé
ne

ro
 e

 p
ro

vi
nc

ia
s

D
ir

ec
ci

ón
s

R
éx

im
es

pr
ov

in
ci

ai
s

X
er

al
A

ut
ón

om
os

A
gr

ar
io

M
ar

C
ar

bó
n

F
og

ar
To

ta
l 

si
st

em
a

GA
LI

CI
A

98
19

,9
5

31
81

,4
5

16
92

,6
5

65
4,

20
58

5,
10

11
2,

20
26

3,
40

9,
75

0,
00

0,
00

13
,2

0
30

9,
20

12
 3

74
,3

0
42

66
,8

0

TO
TA

L
25

6 
01

2,
85

17
7 

74
0,

05
85

 8
60

,5
0

33
 0

65
,1

0
46

 2
85

,2
0

42
 2

40
,5

0
93

4,
85

18
9,

95
67

6,
50

14
,0

0
11

52
,6

0
20

 9
99

,4
5

39
0 

92
2,

50
27

4 
24

9,
05

A
fi

lia
ci

ón
s 

m
ed

ia
s 

en
 a

lt
a 

es
tr

an
xe

ir
os

 d
e 

fó
ra

 d
a 

U
ni

ón
 E

ur
op

ea
 p

or
 r

éx
im

es
, 

xé
ne

ro
 e

 p
ro

vi
nc

ia
s

D
ir

ec
ci

ón
s

R
éx

im
es

pr
ov

in
ci

ai
s

X
er

al
A

ut
ón

om
os

A
gr

ar
io

M
ar

C
ar

bó
n

F
og

ar
To

ta
l 

si
st

em
a

GA
LI

CI
A

84
17

,8
0

63
71

,9
5

13
37

,3
5

11
14

,2
5

57
2,

30
72

,9
5

14
27

,0
0

24
,1

0
0,

00
0,

00
24

0,
50

40
44

,5
0

11
 9

94
,9

5
11

 6
27

,7
5

TO
TA

L
50

1 
05

0,
90

33
4 

59
0,

35
56

 6
16

,8
5

32
 1

47
,3

0
10

6 
41

1,
50

34
 8

09
,8

0
38

73
,2

5
14

8,
35

28
,9

5
1,

00
16

 3
15

,5
0

13
6 

19
6,

05
68

4 
29

6,
95

53
7 

89
2,

85

F
on

te
: 

el
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia
 a

 p
ar

ti
r 

da
s 

al
ta

s 
na

 S
eg

ur
id

ad
e 

S
oc

ia
l 

(h
tt

p:
//

w
w

w
.s

eg
ur

id
ad

so
ci

al
.e

s)

A
F

IL
IA

C
IÓ

N
S

 M
E

D
IA

S
 E

N
 A

LT
A

 D
E

 E
S

T
R

A
N

X
E

IR
O

S
. T

O
TA

L
 P

O
R

 R
É

X
IM

E
S

, X
É

N
E

R
O

 E
 P

R
O

V
IN

C
IA

S
 (

II
)

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:4849



50

Total Española Estranxeira: Estranxeira: Estranxeira:
total Unión Europea de fóra da

Unión Europea

2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005
TII TII TII TII TII TII TII TII TII TIII

Ambos os sexos

Total nacional 49,29 52,00 48,37 50,58 55,81 67,63 57,17 55,39 55,22 70,06

Galicia 48,08 47,08 47,59 47,05 60,19 48,42 62,10 52,59 59,56 47,58

Homes

Total nacional 56,75 63,7 56,41 62,51 59,09 76,68 61,93 59,51 57,88 80,00

Galicia 54,60 57,53 53,98 57,47 69,13 60,17 67,25 64,17 69,87 59,58

Mulleres

Total nacional 42,11 40,81 40,70 39,21 52,42 58,74 52,38 51,49 52,44 60,21

Galicia 42,13 37,55 41,75 37,50 51,56 39,34 55,74 46,77 50,39 37,51

Anexo 3

ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TAXAS DE EMPREGO POR NACIONALIDADE, SEXO E COMUNIDADE AUTÓNOMA

Unidade: porcentaxe

Notas

1. As persoas con dupla nacionalidade (española e outra) inclúense coas de nacionalidade española.

2. Desde o primeiro trimestre de 2007 inclúense os 27 países da UE (UE 27), agás España. Por tanto,
a Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, os Países
Baixos, Portugal, o Reino Unido e Suecia acrecéntanselles os dez países (Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, a República Checa e Eslovaquia) que entraron a formar parte da UE desde o
1 de maio de 2004, así como tamén Bulgaria e Romanía, incorporados o 1 de xaneiro de 2007. Até o cuarto
trimestre de 2006 os resultados da UE corresponden á UE 25.

Fonte: elaboración propia a partir da Enquisa de poboación activa (EPA) do Instituto Nacional de Estatística
(http://www.ine.es)

MARÍA JESÚS ALONSO SEOANE
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Anexo 4

ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TAXAS DE PARO POR NACIONALIDADE, SEXO E COMUNIDADE AUTÓNOMA

Unidade: porcentaxe

Total Española Estranxeira: Estranxeira: Estranxeira:
total Unión Europea de fóra da

Unión Europea

2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005
TII TII TII TII TII TII TII TII TII TIII

Ambos os sexos

Total nacional 17,92 09,33 16,00 09,05 28,00 11,61 23,81 09,16 29,73 11,98

Galicia 12,93 11,11 12,52 10,77 20,19 22,22 7,4 18,40 23,84 23,02

Homes

Total nacional 17,62 07,29 15,1 6,96 30,84 10,12 25,00 09,04 33,21 10,28

Galicia 12,27 07,91 12,22 7,83 13,24 10,97 8,54 — 14,89 12,50

Mulleres

Total nacional 18,31 12,22 17,15 12,05 24,37 13,44 22,34 09,29 25,24 14,12

Galicia 13,70 15,23 12,87 14,59 27,68 32,33 05,64 27,60 32,59 33,66

Notas

1. As persoas con dupla nacionalidade (española e outra) inclúense coas de nacionalidade española.

2. Desde o primeiro trimestre de 2007 inclúense os 27 países da UE (UE 27), agás España. Por tanto,
a Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, os Países
Baixos, Portugal, o Reino Unido e Suecia acrecéntanselles os dez países (Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, a República Checa e Eslovaquia) que entraron a formar parte da UE desde o
1 de maio de 2004, así como tamén Bulgaria e Romanía, incorporados o 1 de xaneiro de 2007. Até o cuarto
trimestre de 2006 os resultados da UE corresponden á UE 25.

Fonte: elaboración propia a partir da Enquisa de poboación activa (EPA) do Instituto Nacional de Estatística
(http://www.ine.es)

O IMPACTO DA CRISE ECONÓMICA NA SITUACIÓN LABORAL DOS INMIGRANTES.
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Resumo

Na Unión Europea, considerouse tradicionalmente que a protección dos traballadores era un

límite claro da liberdade de prestación de servizos, a pesar do carácter fundamental desta

última. A virtualidade deste límite suscitou un debate moi vivo por causa da Directiva

Bolkestein, especialmente na súa versión orixinaria de 2004. Agora ben, a modificación desta

última –materializada sobre todo na eliminación do principio do país de orixe– non pecha en

absoluto este debate, posto que a nova xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Euro-

pea implica un renacemento do principio do país de orixe que limita a protección social dos

traballadores.

Palabras chave: dereito da Unión Europea, liberdade de prestación de servizos e liberdade de

establecemento, protección dos traballadores.

Abstract

In the European Union, it has been traditionally considered that the protection of employees

constitutes a clear limit of the freedom of the provision of services, in spite of the fundamental

character of the latter. The potentiality of this limit has provoked a very fierce debate as a

consequence of the Bolkestein Directive, especially in its original version of 2004. However,

the modification of this –materialized mainly in the elimination of the country of origin

principle– does not fully close this debate, because a new case-law of the Court of Justice of

the European Union involves a renaissance of the country of origin principle, limiting the

social protection of workers.

Keywords: European Union Law, freedom to provide services and freedom of establishment,

protection of employees.
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1. A protección dos traballadores como tradicional razón de interese xeral que

limitaba a libre prestación de servizos na Unión Europea

§1. Como se sabe, a eliminación de todo obstáculo á libre prestación de servizos –isto

é, ás actividades de carácter industrial, mercantil, artesanal e propias das profesións

liberais–, a que alude o artigo 56 da versión consolidada do Tratado de Funcionamento

da Unión Europea1 (antes, artigo 49 da versión consolidada do Tratado Constitutivo

da Comunidade Europea, de 25 marzo de 19572), configurouse desde sempre como

unha das liberdades fundamentais para a consecución, no seo da Unión Europea, dun

mercado común e dunha unión económica e monetaria. Trátase, en concreto, dunha

liberdade en virtude da cal un estado membro non pode supeditar a prestación de

servizos por conta propia no seu territorio de persoas ou empresas establecidas noutro

estado membro ao cumprimento de requisitos que priven de eficacia ás disposicións

do Tratado destinadas precisamente a garantiren a libre prestación de servizos. E así o

apontoaba a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, ao

soster con insistencia no seu día que o citado artigo 49 do Tratado Constitutivo da

Comunidade Europea «non só esixe eliminar toda discriminación en prexuízo do

prestador de servizos establecido noutro estado membro por razón da súa nacionalidade,

senón suprimir tamén calquera restrición, aínda que se aplique indistintamente aos

prestadores de servizos nacionais e aos dos demais estados membros, cando poida

prohibir, obstaculizar ou facer menos interesantes as actividades do prestador estable-

cido noutro estado membro, en que presta legalmente servizos análogos3».

§2. Trátase, con todo, dunha liberdade que conta con limitacións razoables. Confírmao

a propia versión consolidada do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, ao

contemplar igualmente no seu articulado excepcións ao abeiro das cales resulta

xustificado que os estados membros, alegando motivos relacionados «co exercicio do

poder público» e «razóns de orde pública, seguridade e saúde públicas»–, poidan

obviar a aplicación das disposicións establecidas nel para garantiren a libre prestación

1 DO C n.º 83, de 30 de marzo de 2010. O devandito artigo 56 establece que «quedarán prohibidas as

restricións á libre prestación de servizos dentro da Unión para os nacionais dos estados membros esta-

blecidos nun estado membro que non for o do destinatario da prestación» (cfr. o seu parágrafo 1).

2 DO C n.º 325, de 24 decembro de 2002. O devandito artigo 49 establecía que «quedarán prohibidas as

restricións á libre prestación de servizos dentro da Comunidade para os nacionais dos estados membros

establecidos nun país da Comunidade que non for o destinatario da prestación» (cfr. o seu parágrafo 1).

3 Por todas, véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas de 24 de xaneiro de

2002, ditada no asunto C-164/99 (localizable no enderezo web <http://curia.eu.int>).

CANDO AS LIBERTADES DO MERCADO DA UNIÓN EUROPEA LIMITAN OS

DEREITOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DAS PERSOAS QUE TRABALLAN
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de servizos por conta propia4. En efecto, «a libre prestación de servizos, como princi-

pio fundamental do Tratado (...) pode limitarse mediante normas xustificadas por razóns

imperiosas de interese xeral e que se apliquen a calquera persoa ou empresa que exerza

unha actividade no estado de destino, na medida en que o devandito interese non

quede salvagardado polas normas a que está suxeito o prestador no estado membro en

que está establecido5».

§3. As ditas limitacións teñen especial interese para os nosos efectos, tendo en conta

que, entre as razóns imperiosas de interese xeral restritivas da devandita liberdade

fundamental, figura concretamente «a protección dos traballadores», segundo recoñece

o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas6. Iso xustifica que os estados

membros receptores da prestación de servizos poidan establecer límites a esta para

garantiren a protección social daqueles traballadores que se ven obrigados a desprazarse

temporalmente ao seu territorio, precisamente no marco dunha prestación de servizos

por parte da súa empresa, posto que o exercicio espurio da liberdade de prestación de

servizos non soamente provoca situacións de competencia desleal entre as empresas

dos distintos estados membros, senón que tamén erosiona os dereitos dos traballadores

desprazados, ao poder privalos das condicións de traballo aplicables para un emprego

das mesmas características no lugar onde se realizase temporalmente o traballo. Trátase,

en efecto, dun límite sobre o que veu insistindo a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza

das Comunidades Europeas desde cando menos o ano 19817, e que se atopa actual-

mente regulado na Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16

de decembro de 1996, sobre o desprazamento de traballadores efectuado no marco

dunha prestación de servizos8, cuxo contido –que trae causa en parte da devandita

4 Véxase o seu artigo 62 (antes artigo 55 do Tratado Constitutivo da Comunidade Europea), que estable-

ce que «as disposicións dos artigos 51 a 54, ambos inclusive, serán aplicables ás materias reguladas por

este capítulo».

5 Véxase a epígrafe 25 da Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas de 15 de marzo

de 2001, ditada no asunto C-165/98 (localizable no enderezo web <http://curia.eu.int>).

6 Entre outras, véxanse as súas sentenzas de 23 de novembro de 1999, ditada nos asuntos acumulados

C-3 69/96 e C-376/96; de 15 de marzo de 2001, ditada no asunto C-165/98 (citada); de 25 de outubro de

2001, ditada nos asuntos acumulados C-49/98, C-50/98, C-52/98 a C-54/98 e C-68/98 a C-71/98; de 24

de xaneiro de 2002, ditada no asunto C-164/99, e de 17 de outubro de 2002, ditada no asunto C-79/01.

Todas elas son localizables no enderezo web <http://curia.eu.int>.

7 Concretamente, desde a Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas de 17 de decembro

de 1981, ditada no asunto C-279/80, que permitía a aplicación dun réxime de autorización para traballar

aos estados onde se prestaban os servizos co fin de evitar distorsións nos sistemas de emprego nacionais

por causa do exercicio da libre prestación de servizos.

8 DO L n.º 18, de 21 de xaneiro de 1997.

XOSÉ MANUEL CARRIL VÁZQUEZ
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xurisprudencia, aínda que esta non o queira recoñecer expresamente9– se articula

impondo aos estados membros a adopción de medidas para que as empresas que

desprazan aos seus propios territorios traballadores no marco dunha prestación de

servizos transnacional garantan, calquera que for a lexislación aplicable ao contrato

de traballo, as condicións de traballo da lexislación do estado membro en cuxo terri-

torio prestan servizos os devanditos traballadores desprazados10, sen prexuízo de estes

poderen gozar de condicións de traballo máis favorables derivadas precisamente da

lexislación aplicable aos seus respectivos contratos de traballo11.

2. O malogrado ataque da directiva Bolkestein aos niveis de protección social

recoñecidos na directiva sobre desprazamento de traballadores efectuado no

marco dunha prestación de servizos transnacional

§4. Aínda que, por razón da súa data de promulgación, a antes citada Directiva 96/71/

CE só pode considerarse como unha norma de actualidade relativa, cómpre ter en

conta que a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de

decembro de 2006, sobre os servizos no mercado interior12 –popularmente denomina-

9 Próbao, por exemplo, a Lei 45/1999, de 29 de decembro, sobre o desprazamento de traballadores no

marco dunha prestación de servizos transnacional (BOE de 30 decembro), que incorpora ao dereito

interno de España a devandita directiva, ao afirmar que, tendo presente «a antes citada xurisprudencia do

Tribunal de Xustiza, a Directiva establece que os empresarios que despracen temporalmente traballadores

a un estado membro distinto do seu país de establecemento no marco dunha prestación de servizos

transnacional deberán respectar un núcleo de disposicións imperativas de protección mínima dos

traballadores establecidas polo estado de desprazamento, e iso con independencia da lexislación aplica-

ble ao contrato de traballo» (cfr. a súa exposición de motivos, punto 2, parágrafo 4). En igual sentido,

véxanse as epígrafes 24 e 25 da Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas de 14 de

abril de 2005, ditada no asunto C-341/02 (localizable no enderezo web <http://curia.eu.int>).

10 Véxase o seu artigo 3.1, parágrafo 1, segundo o cal «os estados membros velarán por que, calquera que

for a lexislación aplicable á relación laboral, as empresas mencionadas na epígrafe 1 do artigo 1 garantan

aos traballadores desprazados no seu territorio as condicións de traballo e emprego relativas ás materias

seguintes que, no estado membro onde se efectúe o traballo, estean establecidas».

11 Véxase o seu artigo 3.7, parágrafo 1, segundo o cal «o disposto nas epígrafes 1 a 6 non impedirá a

aplicación de condicións de emprego e traballo máis favorables para os traballadores». Sobre o seu

impacto no dereito do traballo de España, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ,

X. M. (2004) Derecho del Trabajo. A Coruña, Netbiblo, 31-32.

12 DO L n.º 376, de 27 de decembro de 2006. Sobre os antecedentes desta proposta de directiva, véxase

FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2006) «Presente, pasado y futuro de la Directiva relativa a los servicios

sobre el mercado interior» Revista de Derecho Social XXXIV, 89-90.
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da Directiva Bolkestein13– acabou converténdoa nunha norma non só de actualidade

recente, senón mesmo de actualidade inmediata, polo malogrado ataque realizado

durante a elaboración da mencionada Directiva Bolkestein aos niveis de protección

dos traballadores recoñecidos na Directiva 96/71/CE14. Así o acredita a citada Direc-

tiva –que menciona expresamente a nosa Directiva 96/71/CE, cando menos, até en

seis ocasiones–, ao afirmar rotundamente que: 1) «non se aplica ás condicións de

traballo e emprego que, en virtude da Directiva 96/71/CE (...), son aplicadas a

traballadores desprazados para prestaren un servizo no territorio doutro estado

membro»15, dado que, «en tales casos, a Directiva 96/71/CE establece que os

prestadores deben cumprir coas condicións de traballo e emprego nunha serie de ám-

bitos, que enumera, no estado membro en que se presta o servizo16»; 2) «de xurdir un

conflito entre unha disposición da Directiva e unha disposición doutro acto comuni-

tario referente a aspectos concretos, relacionados co acceso á actividade dun servizo

ou ao seu exercicio en sectores concretos ou en relación con profesións concretas,

estas outras normas primarán e aplicaranse a estes sectores ou profesións concre-

tas17», debendo incluírse entre elas «a Directiva 96/71/CE18»; e 3) a libre prestación

de servizos conta entre as súas excepcións complementarias coas «materias que

abrangue a Directiva 96/71/CE19». Trátase de tres concretas afirmacións que, como

agora se verá, implican un cambio a respecto do previsto inicialmente –sobre pro-

tección de traballadores desprazados cubertos pola Directiva 96/71/CE– na primeira

versión da proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa aos

servizos no mercado interior, presentada formalmente pola Comisión o 13 de xaneiro

de 200420.

13 Así denominada porque en xaneiro de 2004 a Comisión Europea –presidida entón polo italiano Roma-

no Prodi– presentou unha primeira proposta de directiva que fora elaborada polo comisario responsable

de Mercado Interior, o neerlandés Frits Bolkestein.

14 Sobre o tema, véxase CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2007) «El debate actual sobre la protección social de los

trabajadores como límite a la libre prestación de servicios en el mercado interior de la Unión Europea»

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña XI, 107-115.

15 Cfr. o seu considerando 86, inciso primeiro.

16 Ibídem, inciso segundo.

17 Cfr. o seu artigo 3.1, «Relacións coas demais disposicións do dereito comunitario».

18 Ibídem, letra a).

19 Cfr. o seu artigo 17.2.

20 Documento COM (2004) 2 final, de 13 de febreiro de 2004. O seu texto pode localizarse no enderezo

web <http://europa.eu.int/eur-lex>.
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§5. E é que inicialmente a proposta de directiva pretendía suprimir os obstáculos á

libre prestación de servizos a través do denominado «principio do país de orixe21»,

polo cal –sempre segundo a proposta na súa primeira versión– «o prestador está suxeito

unicamente á lei do país en que estiver establecido e os estados membros non deben

impor restricións aos servizos prestados por un prestador establecido noutro estado

membro22», permitíndose mesmo «ao prestador prestar un servizo nun ou varios esta-

dos membros sen ter que someterse á normativa destes últimos23». Aínda que este

«principio do país de orixe» non se aplicaba –por configurarse como unha excepción

xeral– ás «materias que abrangue a Directiva 96/71/CE24», o certo é que a citada

proposta igualmente contiña disposicións específicas sobre o desprazamento de

traballadores25, que afectaban directamente aos medios que puidese establecer o Esta-

do membro de desprazamento (isto é, o que recibe os servizos) para garantir os niveis

mínimos de protección dos traballadores desprazados ao seu territorio, ao proporse

nela cambios na «repartición de labores entre o país de orixe e o estado membro de

desprazamento, así como [nas] modalidades dos procedementos administrativos de

control26». En efecto, considerando que certos medios de protección dos traballadores

eran «obstáculos» á libre prestación de servizos, na proposta de directiva establecíase:

1) que o estado membro de desprazamento podía realizar «as comprobacións,

inspeccións e investigacións necesarias para garantir o cumprimento das condicións

de emprego e de traballo aplicables a teor do disposto na Directiva 96/71/CE e (...)

adoptar (...) as medidas necesarias contra o prestador que incumpra as ditas condicións»,

mais sempre que estas –co fin de garantir o cumprimento da Directiva 96/71/CE– non

implicasen impor «ao prestador ou ao traballador desprazado por este último (...)

21 Previsto no seu artigo 16, precisamente baixo o rótulo «Principio de país de orixe», segundo o cal

«os estados membros farán o necesario para que os prestadores estean suxeitos unicamente ás disposicións

nacionais do seu estado membro de orixe que formen parte do ámbito coordinado» (cfr. a súa epígrafe 1,

parágrafo 1).

22 Véxase a letra b) («Combinación de métodos de regulación») na epígrafe 3 («Principais características

da Directiva») do «Resumo» que precedía o texto articulado desta primeira proposta en cuestión.

23 Ibídem. Así o evidenciaba o artigo 16.2, ao afirmar que soamente «o estado membro de orixe se

encargará de controlar o prestador e os servizos que realice, mesmo cando preste os seus servizos noutro

estado membro».

24 Cfr. o seu artigo 17.5.

25 Concretamente, na sección 3 («Desprazamento de traballadores») do seu capítulo III («Libre circula-

ción de servizos»), artigos 24 e 25.

26 Véxase o punto «Desprazamento dos traballadores» na epígrafe 5 («Coherencia coas demais políticas

comunitarias») do «Resumo» que precedía o texto articulado desta primeira proposta en cuestión. En igual

sentido, véxase o considerando 58 da propia proposta.
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obrigas enumeradas na propia proposta27», tales como «obter unha autorización das

autoridades competentes nacionais ou (...) estar inscrito nun rexistro por elas ou outra

(...) equivalente28», «formular unha declaración29», «dispor dun representante en te-

rritorio nacional30» e «levar e manter documentos sociais no territorio nacional ou nas

condicións aplicables no territorio nacional31»; e 2) que o estado membro de orixe era

o único competente para esixir que «o prestador tome todas as medidas adecuadas co

fin de poder comunicarlles ás autoridades competentes do seu país, así como ás do

estado membro de desprazamento, nun prazo que vencerá aos dous anos de finalizar o

desprazamento (...) información [sobre o devandito desprazamento]32», e, concreta-

mente, sobre «a identidade do traballador desprazado33», «o cargo e os labores que se

lle encomendan34», «os datos do destinatario35», «o lugar de desprazamento36», «a data

de inicio e fin do desprazamento37» e «as condicións de emprego e de traballo que se

aplican ao traballador desprazado38».

§6. A coñecida –e xustificada– polémica que suscitou semellante proposta inicial nesta

e noutras das súas epígrafes forzou que a Comisión Europea tivese que presentar unha

nova versión, a través da proposta (modificada) de directiva do Parlamento Europeo e

do Consello de 4 de abril de 200639, que acabou converténdose na citada Directiva

2006/123/CE. Tratábase, en efecto, dunha proposta distinta, en que a Comisión Euro-

pea acababa recoñecendo expresamente «a necesidade de que o mercado interior de

servizos funcione ao mesmo tempo que se preserva o modelo social europeo40», para

27 Cfr. o seu artigo 24.1, parágrafo 2.

28 Ibídem, letra a).

29 Ibídem, letra b).

30 Ibídem, letra c).

31 Ibídem, letra d).

32 Cfr. o seu artigo 24.2, parágrafo 1.

33 Ibídem, letra a).

34 Ibídem, letra b).

35 Ibídem, letra c).

36 Ibídem, letra d).

37 Ibídem, letra e).

38 Ibídem, letra f).

39 Documento COM (2006) 160 final, de 4 de abril de 2006. O seu texto pode localizarse no enderezo

web <http://europa.eu.int/eur-lex>.

40 Cfr. a súa exposición de motivos, parágrafo 1, inciso terceiro.
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o que se recorría á substitución do «principio do país de orixe» –que mesmo desapa-

recía nominalmente do texto41– por regras que permitían que «o estado membro en

que se presta o servizo impoña, a respecto da prestación dunha actividade de servizos,

requisitos que estean xustificados por razóns de orde pública, seguridade pública,

saúde pública ou protección do medio42», e tamén que «o estado membro aplique,

de conformidade co dereito comunitario, as súas disposicións en materia de condicións

de emprego, incluídas as establecidas por convenios colectivos43». Todo isto explica

que a Directiva 2006/123/CE non só convertese a Directiva 96/71/CE nunha norma

de actualidade laboral inmediata no seu día, senón que tamén eliminase do seu contido

as disposicións específicas que sobre «desprazamento de traballadores» contiña a súa

primeira versión44.

3. A actual supremacía das liberdades do mercado da Unión Europea e a

infravaloración da protección dos traballadores por unha interpretación

xurisprudencial restritiva da aplicación dos seus dereitos como límites a estas

§7. Con todo, a Directiva 96/71/CE segue estando de actualidade –aínda que nun

escenario distinto e menos mediático que o ocupado durante o proceso de elaboración

da Directiva Bolkestein– por causa do que xa se denominou doutrinalmente unha

«e(in)volución da xurisprudencia social comunitaria en materia de dereitos sociais

fundamentais45», que trouxo como consecuencia unha interpretación moi restritiva

desta ao abeiro precisamente da libre prestación de servizos, e fixo revivir nalgunhas

ocasións o principio do país de orixe. En efecto, a diferenza do que viña sendo habi-

tual na xurisprudencia do agora denominado Tribunal de Xustiza da Unión Europea

–incluír a protección dos traballadores na categoría das condicións de imperioso inte-

rese xeral que limitaban as liberdades do mercado–, agora este tribunal outórgalles a

supremacía ás liberdades que rexen o mercado da Unión Europea, ao interpretar os

41 Así, a rúbrica do artigo 16, «Principio do país de orixe», é substituída pola de «Libre prestación de

servizos».

42 Cfr., con remisión á súa epígrafe 1, o artigo 16.3, inciso primeiro, da proposta.

43 Ibídem, inciso segundo.

44 Como acredita a supresión da sección 3 («Desprazamento de traballadores»), artigos 24 e 25, do

capítulo III («Libre circulación de servizos») da proposta de directiva de 13 de xaneiro de 2004. Sobre a

supresión dos artigos 24 e 25, véxase FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2006) op. cit., 103-104.

45 Véxase TERRADILLOS ORMAETXEA, E. (2010) «Los derechos sociales en el contexto supranacional: espe-

cial referencia a la jurisprudencia reciente del TJE y del TEDH» Revista de Derecho Social L, 152.
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dereitos sociais das persoas que traballan conforme ás citadas liberdades –especial-

mente, as de prestación de servizos e de establecemento–, o que dá como resultado

unha interpretación xurisprudencial restritiva dos dereitos sociais en cuestión como

límites dos principios do libre mercado da Unión Europea. Curiosamente, o punto de

inflexión na xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea prodúcese case

un ano despois da aprobación da Directiva Bolkestein, con tres concretas sentenzas

ditadas durante os anos 2007 e 2008 –das cales se dá conta a continuación–, en que se

dá prevalencia á libre prestación de servizos e á liberdade de establecemento en detri-

mento dos dereitos fundamentais sociais das persoas que traballan46, co que se favore-

ce «as máis primitivas e groseiras formas de dumping social47».

§8. A primeira delas é a do coñecido como caso Viking Line48, en que aparecen

enfrontados o dereito de folga dos traballadores e a liberdade de establecemento das

empresas. O conflito que dá lugar ao devandito enfrontamento traía causa da decisión

da empresa finesa Viking Line de enarborar a bandeira estoniana no transbordador

Rosella, que era un buque abandeirado en Finlandia destinado ao transporte de

pasaxeiros entre Helsinqui e Tallin (Estonia)49, cuxa tripulación tiña reguladas as súas

condicións de traballo nun convenio colectivo negociado segundo a lexislación labo-

46 Neste sentido, afirmouse doutrinalmente o seguinte: «o TXE retornou sobre as conexións entre liberdades

económicas ou dereitos sociais. En concreto, a resposta do Tribunal veu articulada, cando menos até o

presente, por tres discutidas e discutibles sentenzas –Viking, Laval e Rüffert– que, á marxe das súas

diferenzas tópicas, comparten unha doutrina común: a atribución ás liberdades de establecemento,

sinaladamente na súa manifestación de constitución e xestión de empresa (art. 43 do TR) e de prestación

de servizos (art. 49 do TR), dunha posición xurídica de máxima prevalencia, capaz non xa de limitar

senón, máis sinxelamente, de sacrificar tanto dereitos sociais fundamentais dos traballadores, incluídos

os dereitos de folga ou de negociación colectiva, como obxectivos sociais esenciais da EU, ao estilo da

mellora das condicións de vida e de traballo co fin da súa equiparación pola vía do progreso» [cfr.

VALDÉS DAL-RE, F. (2008) «Presentación» Relaciones Laborales XV-XVI Especial monográfico sobre

nuevas perspectivas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 5].

47 Ibídem, 6.

48 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas (Gran Sala) de 11 de decembro de 2007,

ditada no asunto C-438/05 (localizable no enderezo web <http://curia.eu.int>). Sobre ela, véxanse GUAMÁN

HERNÁNDEZ, A. (2008) «La sumisión del derecho de huelga a la libertad de establecimiento comunitaria:

el caso Viking Line» Aranzadi Social XXI, 45-57; SCIARRA, S. (2008) «Viking y Laval: huelga, convenio

colectivo y libertades fundamentales en el Mercado Europeo» Relaciones Laborales XV-XVI Especial

monográfico sobre nuevas perspectivas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas, 7-28; e CARUSO, B. (2008) «La integración de los derechos sociales en el espacio social

supranacional y nacional; primeras reflexiones sobre los casos Laval y Viking» Relaciones Laborales

XV-XVI Especial monográfico sobre nuevas perspectivas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas, 29-55.

49 Véxase a epígrafe 6.
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ral finesa50. Este cambio de bandeira –xustificado na necesidade empresarial de mellorar

a súa situación competitiva en relación coas empresas estonianas que realizaban o

mesmo traxecto mediante a aplicación das mesmas condicións laborais dos buques

abandeirados en Estonia, que eran menos custosas51– deu pé a que o Sindicato de

Mariños Finés comunicase os feitos á Federación Internacional do Transporte para

evitar con iso as negociacións entre Viking Line e as asociacións sindicais pertencentes

a ela, con excepción do Sindicato de Mariños Finés, que debía ser o único lexitimado

para negociar52.

Ademais, durante o transcurso do conflito finalizou a vixencia do convenio colectivo

aplicable ao buque en cuestión53, razón pola que o Sindicato de Mariños Finés lanzou

a proposta de que se mantivesen, a pesar do cambio de bandeira54, as condicións

laborais aplicables en Finlandia e non se realizase ningún despedimento co cambio de

bandeira, que foi algo a que se negou a empresa inicialmente, razón pola que o sindi-

cato en cuestión anunciou a adopción dunha serie de medidas de conflito colectivo,

entre as que figuraba a convocatoria dunha folga. Aínda que a presión sindical tivo o

seu éxito, porque foron aceptadas as súas reivindicacións e negociouse un novo con-

venio colectivo, mesmo se mantivo a bandeira finesa do barco55, a empresa recorreu

posteriormente aos tribunais56, que lle deron a razón e declararon que as medidas de

conflito colectivo e as ameazas de tales medidas impuñan restricións á liberdade de

establecemento, ademais de limitaren a libre circulación de traballadores e a libre pres-

tación de servizos57. Esta sentenza foi obxecto de recurso pola parte sindical afectada,

no curso de cuxa resolución se suspendeu o procedemento e expuxéronse unha serie de

dez cuestiones prexudiciais ao Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas58.

50 Véxase a epígrafe 9.

51 Ibídem.

52 Véxanse as epígrafes 11 e 12.

53 Véxase a epígrafe 13.

54 Véxase a epígrafe 15.

55 Véxase a epígrafe 19.

56 Véxase a epígrafe 22.

57 Véxase a epígrafe 23.

58 Véxase a epígrafe 27.
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Todas estas cuestións prexudiciais son resoltas por este tribunal, que afirma que hai

unha restrición da liberdade de establecemento da devandita empresa, recoñecida no

artigo 43 do Tratado Constitutivo da Comunidade Europea, sempre sobre a base de

que «o concepto de “establecemento” implica o exercicio efectivo dunha actividade

económica por medio do establecemento permanente noutro estado membro por unha

duración indeterminada, e a matriculación dun buque non pode disociarse do exerci-

cio da liberdade de establecemento cando ese buque constitúe un instrumento para o

exercicio dunha actividade económica que implica unha instalación permanente no

estado membro de matriculación59». Aínda que na sentenza se recoñece que «o derei-

to a adoptar medidas de conflito colectivo coa finalidade de protexer os traballadores

constitúe un interese lexítimo que pode xustificar, en principio, unha restrición a unha

das liberdades fundamentais garantidas polo Tratado (...) e que a protección dos tra-

balladores figura entre as razóns imperiosas de interese xeral xa recoñecidas por este

tribunal de xustiza60», o propio Tribunal de Xustiza deixa claro que «só pode admitirse

unha restrición á liberdade de establecemento se esta persegue un obxectivo lexítimo

compatible co Tratado e está xustificada por razóns de interese xeral61», ademais de

esixir tamén que «sexa adecuada para garantir a realización do obxectivo que perse-

gue e que non vaia alén do necesario para alcanzalo62». Con iso –e isto é o que importa–

os dereitos sociais fundamentais deberán interpretarse á luz da liberdade de establece-

mento, e non ao revés, de modo que a protección das persoas que traballan soamente

operaría como restrición da liberdade de establecemento cando se desen as tres condi-

cións sinaladas (isto é, a xustificación no interese xeral, a adecuación e a necesidade63),

59 Cfr. a epígrafe 70. Na epígrafe 72 afírmase que «non pode negarse que unha medida de conflito

colectivo como a proxectada (…) ten como consecuencia facer menos interesante, ou mesmo inútil (...)

o exercicio por Viking do seu dereito ao libre establecemento, porque impide que esta e a súa filial

Viking Eesti gocen, no estado de acollida, do mesmo tratamento que reciben os demais operadores

económicos establecidos nese estado».

60 Cfr. a epígrafe 77.

61 Cfr. a epígrafe 75, inciso primeiro.

62 Ibídem, inciso segundo.

63 Cuxa aplicación a este caso concreto deu pé a que na Sentenza se sosteña, por unha banda, que

«as medidas de conflito colectivo como as controvertidas no asunto principal, que teñen como finalidade

conseguir que unha empresa cuxo domicilio social se atopa situado nun estado membro determinado

asine un convenio colectivo de traballo cun sindicato establecido nese estado e aplique as cláusulas

previstas por ese convenio aos traballadores asalariados dunha filial da devandita empresa establecida

noutro estado membro, constitúen restricións» (cfr. a epígrafe 90, inciso primeiro); e, pola outra, que

«estas restricións poden estar xustificadas, en principio, pola protección dunha razón imperiosa de inte-

rese xeral, como a protección dos traballadores, sempre que se comprobe que son adecuadas para garan-

tir a realización do obxectivo lexítimo perseguido e que non van alén do necesario para lograren este

obxectivo» (ibídem, inciso segundo).
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o que non queda moi claro neste concreto asunto, dado que o propio Tribunal sinala

sobre a medida de conflito colectivo que, «aínda que puidese considerarse razoable-

mente, a primeira vista, que esta medida, relativa á protección dos empregos e das

condicións de traballo dos membros dese sindicato que puidesen verse afectados polo

cambio de pavillón do Rosella, está comprendida no obxectivo da protección dos

traballadores, non podería manterse esta cualificación se se comprobase que os em-

pregos ou as condicións de traballo de que se trata non estaban seriamente compro-

metidos ou seriamente ameazados64».

§9. A segunda das sentenzas é a do coñecido como caso Laval65, en que aparecen

enfrontados o dereito de folga dos traballadores e a libre prestación de servizos por

causa dun desprazamento temporal de traballadores en que non se aplican as condicións

laborais do lugar en que se realiza o traballo. Nela analízase o caso dunha empresa

letona chamada Laval, que desprazara trinta e cinco traballadores da mesma

nacionalidade para a construción dun centro escolar na localidade sueca de Vaxhlom

–ao abeiro dun contrato co municipio da citada localidade asinado por unha filial

sueca de Laval após se resolver unha licitación pública a que concorreran tamén outras

empresas suecas66–, aplicándose para tales efectos as condicións laborais do seu país

de orixe e non as do lugar de prestación de servizos, que eran realmente máis favora-

bles para os devanditos traballadores67. Por iso, a Federación Sueca de Obreiros da

Construción solicitoulle a Laval a adhesión ao convenio colectivo da construción de

aplicación en Suecia, ao que se negou a empresa, razón pola que se iniciaron accións

sindicais de presión consistentes no bloqueo das súas actividades en Suecia68.

En resposta a estas accións sindicais, a empresa solicitou amparo xudicial demandan-

do a declaración de «ilegalidade tanto do bloqueo das actividades como da acción de

solidariedade que afectaban o conxunto dos seus proxectos de obra e pórlle fin a estas

64 Cfr. a epígrafe 81.

65 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas (Gran Sala) de 18 de decembro de 2007,

ditada no asunto C-341/05 (localizable no enderezo web <http://curia.eu.int>). Sobre ela, véxanse GUAMÁN

HERNÁNDEZ, A. (2008) «Los límites de la acción sindical en las situaciones de desplazamiento transnacional

de trabajadores» Aranzadi Social XXII, 70-78; ÍDEM (2008) «De nuevo sobre la ley aplicable en los

supuestos de desplazamiento temporal de trabajadores: el caso Laval» Relaciones Laborales XV-XVI

Especial monográfico sobre nuevas perspectivas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, 57-82; SCIARRA, S. (2008) op. cit., 7-28; e CARUSO, B. (2008) op. cit., 29-55.

66 Cfr. a epígrafe 27.

67 Cfr. as epígrafes 31 e 32.

68 Véxanse as epígrafes 34, 37 e 38.
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medidas69», ademais de solicitar tamén unha indemnización polo «prexuízo sufri-

do70». O tribunal competente desestima a demanda empresarial de que se paralicen as

medidas de presión sindical71, mais suspende o procedemento para lle expor dúas

concretas cuestións prexudiciais ao Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas,

en relación sempre coa actuación dun sindicato que tenta obrigar, mediante medidas

de conflito colectivo, un prestador de servizos estranxeiro a iniciar con el unha nego-

ciación colectiva sobre o salario dos traballadores desprazados e a adherirse a un

convenio colectivo con condicións laborais máis favorables. Ambas as cuestións son

respondidas o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, o cal declara esencial-

mente que o dereito da Unión Europea se opón a que unha organización sindical

poida actuar da maneira antes indicada.

En efecto, en relación coa primeira cuestión prexudicial –relativa á compatibilidade

entre a citada acción sindical e o dereito da Unión Europea, tendo en conta que a

norma sueca de adaptación da Directiva 96/71 non inclúe o salario mínimo entre as

condicións determinadas como aplicables aos traballadores desprazados, nin tampouco

unha disposición expresa sobre a aplicación a estes das condicións de traballo e emprego

previstas nun convenio colectivo72–, o Tribunal responde que hai unha restrición

inxustificada da libre prestación de servizos, desde o momento en que a adhesión a un

convenio colectivo que contén materias que exceden dos límites fixados na Directiva

96/71 e a obriga de negociar salarios poden facer menos interesante e mesmo máis

difícil o exercicio da libre prestación de servizos73. E en relación coa segunda cues-

69 Cfr. a epígrafe 39, inciso primeiro.

70 Ibídem, inciso segundo.

71 Ibídem, inciso terceiro.

72 Tal e como sinala a sentenza en cuestión, pregúntase se o feito de que as organizacións sindicais tenten

obrigar, mediante medidas de conflito colectivo consistentes no bloqueo de actividades, un prestador de

servizos estranxeiro a se adherir, no estado membro de acollida, a un convenio colectivo relativo ás

condicións de traballo e emprego, como o convenio colectivo da construción, é compatible coas normas

do Tratado sobre a libre prestación de servizos e sobre a prohibición de discriminación por razón da

nacionalidade, así como coa Directiva 96/71, cando a lexislación dese estado membro pola cal se adapta

o dereito nacional á devandita directiva carece de disposicións expresas sobre a aplicación de condicións

de traballo e emprego previstas nun convenio colectivo» (cfr. a epígrafe 51).

73 Como se sinala na Sentenza, «non poden xustificarse medidas de conflito colectivo como a controver-

tida no asunto principal de acordo co obxectivo de interese xeral cando a negociación salarial que pre-

tenden impor a unha empresa establecida noutro estado membro se inscribe nun contexto nacional ca-

racterizado pola falta de disposicións, calquera que for a súa natureza, que sexan suficientemente precisas

e accesibles para evitar que, na práctica, resulte imposible ou excesivamente difícil para a empresa

determinar as obrigas que debe cumprir en materia de salario mínimo» (cfr. a epígrafe 110). Por iso se
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tión prexudicial –relativa a se é discriminatoria a lexislación sueca ao non considerar

obrigatoria a paz social cando os convenios colectivos existentes foron asinados no

estranxeiro e non lles resulta de aplicación a normativa sueca74–, o Tribunal recoñece

que «as normas discriminatorias poden estar xustificadas por razóns de orde pública e

de seguridade e saúde públicas»; ora ben, ao mesmo tempo sinala que a finalidade da

lexislación sueca –que é a de promover que «as organizacións sindicais poidan actuar

para que todos os empresarios que operan no mercado de traballo sueco apliquen as

retribucións e demais condicións de emprego que correspondan ás aplicadas normal-

mente en Suecia e (…) que se cren condicións de competencia leal, en igualdade de

condicións, entre os empresarios suecos e os empresarios procedentes doutros esta-

dos membros75»– non ten a suficiente entidade para constituír «unha razón de orde

pública, de seguridade pública ou de saúde pública76», de modo que supón unha dis-

criminación «non (…) xustificada77». En fin, con esta sentenza, o Tribunal de Xustiza

das Comunidades Europeas volve interpretar os dereitos de protección social das

persoas que traballan conforme aos principios do libre mercado da Unión Europea e

non ao contrario, de modo que a igualdade de tratamento entre as empresas é o que

importa sen repararse para iso na situación de discriminación en que poidan quedar os

traballadores.

establece na propia sentenza que «os artigos 49 da CE e 3 da Directiva 96/71 deben interpretarse no

sentido de que se opoñen a que, nun estado membro en que as condicións de traballo e emprego relativas

ás materias contempladas no artigo 3, epígrafe 1, parágrafo primeiro, letras a) a g), desta directiva se

atopan en disposicións legais, excepto as contías de salario mínimo, unha organización sindical poida

tentar obrigar, mediante unha medida de conflito colectivo consistente nun bloqueo das obras, como a

controvertida no asunto principal, un prestador de servizos establecido noutro estado membro a iniciar

con ela unha negociación sobre as contías do salario que deben aboarse aos traballadores desprazados e

a adherirse a un convenio colectivo cuxas cláusulas establecen, para algunhas destas materias, condicións

máis favorables que as derivadas das disposicións legais pertinentes, mentres que outras cláusulas se

refiren a materias que non están previstas no artigo 3 da devandita directiva» (cfr. a epígrafe 111).

74 En palabras da propia sentenza, pregúntase, «en esencia, se os artigos 49 e 50 da CE se opoñen a que,

nun estado membro, a prohibición imposta ás organizacións sindicais de adoptaren medidas de conflito

colectivo co fin de derrogaren ou modificaren un convenio colectivo asinado por terceiros estea supedi-

tada a que as medidas teñan relación coas condicións de traballo e emprego a que se aplique directamen-

te a lexislación nacional, o que implica que unha empresa que desprace traballadores a ese estado membro,

no marco dunha prestación de servizos, e que estea vinculada por un convenio colectivo suxeito ao

dereito doutro estado membro, non poida invocar tal prohibición fronte as ditas organizacións» (cfr. a

epígrafe 112).

75 Cfr. a epígrafe 118.

76 Cfr. a epígrafe 119.

77 Ibídem.
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§10. E a terceira sentenza é a do coñecido como caso Rüffer78, en que de novo os

límites de protección social dos traballadores á libre prestación de servizos volven ser

cuestionados, tal e como se pode apreciar da súa lectura, cuxo suposto de feito é o

seguinte. Tras a correspondente licitación conforme á súa lei sobre contratación

pública, o land de Baixa Saxonia adxudicou a unha empresa un contrato de obras

para a construción dun centro penal, en cuxas cláusulas se esixía por imperativo legal

«o compromiso de lles pagar aos traballadores empregados na obra, como mínimo, o

salario vixente no lugar de execución de acordo co convenio colectivo de «Edificios e

obras públicas»79. Para a realización do contrato, a empresa en cuestión «recorreu aos

servizos dunha empresa establecida en Polonia como subcontratista»80, que desprazou

ao lugar de execución de tales obras a cincuenta e tres traballadores polacos, mais

incumpriu en materia salarial «a obriga contractual de se ater ao disposto no convenio

colectivo aludido81», razón pola cal se procedeu á resolución do contrato de obras en

cuestión e se demandou ademais a empresa contratista co fin de aplicarlle a sanción

legalmente prevista na lei do land de Baixa Saxonia sobre a contratación pública por

incumprimento da subcontratista82.

No marco deste litixio, o tribunal alemán encargado de resolver o preito trasladou

unha cuestión prexudicial ao Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas,

preguntándolle pola compatibilidade entre a citada lei e a libre prestación de servizos83.

E iso, despois de pór de relevo que «os compromisos de aterse aos convenios colecti-

vos obrigan as empresas construtoras doutros estados membros a adaptaren os sala-

78 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas de 3 de abril de 2008, ditada no asunto

C-346/06 (localizable no enderezo web <http://curia.eu.int>). Sobre ela, véxanse GUAMÁN HERNÁNDEZ, A.

(2008) «Desplazamiento transnacional de trabajadores y convenios colectivos (Parte Tercera): el Caso

Rüffert» Aranzadi Social V, 47-59; RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M. (2008) «El caso Rüffert, ¿una

constitucionalización del «dumping» social?» Relaciones Laborales XV-XVI Especial monográfico

sobre nuevas perspectivas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,

83-113.

79 Cfr. a epígrafe 10.

80 Cfr. a epígrafe 11, inciso primeiro.

81 Cfr. a epígrafe 11, inciso cuarto.

82 Véxase a epígrafe 9.

83 Como sinala a Sentenza, «Constitúe unha restrición inxustificada á libre prestación de servizos en

virtude da Tratado da CE o feito de obrigar legalmente a entidade adxudicadora a designar como

adxudicatario de contratos públicos de obras unicamente as empresas que ao licitar se comprometan por

escrito a lles pagar aos seus traballadores, como contraprestación pola execución dos servizos

correspondentes, como mínimo, a retribución prevista no convenio colectivo aplicable no lugar en que

deben prestarse tales servizos» (cfr. a epígrafe 16).
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rios pagados aos seus traballadores sobre a base da retribución, normalmente máis

elevada, aplicable no lugar de execución do contrato en Alemaña84», que é unha

esixencia que «redunda na perda polas devanditas empresas da vantaxe competitiva

que se deriva ao seu favor dos custos salariais máis baixos85» e que, por iso mesmo,

«representa un obstáculo para as persoas físicas ou xurídicas procedentes de esta-

dos membros distintos da República Federal de Alemaña86». Exposta a cuestión en

tales termos, o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas volve resolver a favor

da protección da libre prestación de servizos, e consolida con iso a súa doutrina

xurisprudencial de que a protección social dos traballadores debe ser interpretada para

impulsar as liberdades do mercado da Unión Europea e non como obstáculo desta.

En efecto, o Tribunal de Xustiza parte do principio de que a finalidade da Directiva

96/71/CE, sobre desprazamento de traballadores no marco dunha prestación de servizos

transnacional, é «a consecución da libre prestación de servizos87» e de que non esta-

blece un mínimo común de protección senón un máximo que non é superable88, razón

pola cal a contía salarial do convenio colectivo alemán aquí analizado non constitúe

«unha contía de salario mínimo89», nin tampouco «pode considerarse (…) unha con-

dición de emprego e de traballo máis favorable para os traballadores90». A continua-

ción, afirma, en relación coa medida contemplada na lexislación alemá de contrata-

ción pública, que «pode constituír unha restrición no sentido do artigo 49 da CE91» e

que «non pode considerarse que tal medida poida estar xustificada polo obxectivo de

protección dos traballadores92». Por todo iso, non pode estrañar que o Tribunal de

Xustiza fallase declarando que a propia directiva, «interpretada á luz do artigo 49 da

CE, é oposta, nunha situación como a controvertida no asunto principal, a unha medi-

da de carácter legal, adoptada por unha autoridade dun estado membro, que esixa á

84 Cfr. a epígrafe 14.

85 Ibídem.

86 Ibídem.

87 Cfr. a epígrafe 36.

88 Sinálase para tales efectos na Sentenza que «a dita disposición normativa non pode interpretarse no

sentido de que permite ao estado membro de acollida supeditar a realización dunha prestación de servizos

no seu territorio ao cumprimento de condicións de traballo e emprego que van alén das disposicións de

protección mínima» (cfr. a epígrafe 33).

89 Cfr. a epígrafe 31.

90 Cfr. a epígrafe 32.

91 Cfr. a epígrafe 37.

92 Cfr. a epígrafe 38.
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entidade adxudicataria designar como adxudicatarios de contratos públicos de obras

unicamente as empresas que, na licitación, se comprometan por escrito a lles pagar

aos seus traballadores (...), como mínimo, a retribución prevista no convenio colecti-

vo aplicable no lugar da referida execución93».

§11. En fin, estas son as tres sentenzas que se quería comentar desta serie xurispru-

dencial comunitaria tan lesiva para a protección social das persoas que traballan e que

aínda non finalizou, pois tales sentenzas xa foron seguidas doutras posteriores94. Como

se tivo a oportunidade de comprobar, todas elas teñen en común o feito de que o

conflito trae causa de empresas que recorren ás liberdades de circulación para aforra-

ren custos económicos laborais, e que se aproveitan para iso dos diferentes niveis de

protección social dos traballadores existentes nos estados membros da Unión Euro-

pea, «ben, como ocorre no caso Viking Line, mediante o desprazamento do establece-

mento da empresa dun estado con estándares laborais altos a un con niveis reducidos;

ou ben, e este é o suposto de feito dos asuntos Laval e Rüffert, desprazando os servi-

zos, e con eles evidentemente a man de obra, cara a un estado con condicións laborais

ou salariais máis elevadas, sen variar os baixos custos sociais de orixe ao executar a

prestación95». Aínda que en todas elas se rexistran diferentes supostos de feito, o certo

é que nas tres se aprecia como «a “fundamentalista” defensa das liberdades económi-

cas de desprazamento e de prestación de servizos institucionaliza a configuración

destas como un hábil instrumento de enxeñaría xurídica endereitado non xa ao logro

da integración económica, senón á deliberada elusión dos dereitos sociais96».

93 Cfr. a epígrafe 43.

94 Entre outras, a Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades de 19 de xuño de 2008, ditada

no asunto C-319/06, en que se declara contrario ao dereito da Unión Europea que un estado membro,

ao traspor unha directiva, reforce a súa lexislación e declare algúns preceptos de dereito necesario para

protexer os dereitos dos traballadores, a través do establecemento da obriga de presentar documentos

relativos a un desprazamento mediando un simple requirimento das autoridades nacionais e da obriga de

designar un mandatario ad hoc residente no estado membro, que debe conservar os documentos necesa-

rios para que se realice o labor inspector. Localizable no enderezo web <http://curia.eu.int>.

95 Cfr. GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. (2008) op. cit., 49.

96 Cfr. VALDÉS DAL-RE, F. (2008) op. cit., 6.
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Some notable cases of the infringement of the principle of
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Resumo

A nosa constitución proclama no art. 14 a igualdade ante a lei de todos os españois. No campo

estrito das relacións laborais este dereito fundamental viría xogar coa mesma intensidade que

nas relacións cos poderes públicos. Deste xeito, no contexto das relacións laborais non é posi-

ble establecer diferenzas de tratamento, por ningunha circunstancia, que escondan un tratamento

discriminatorio tanto na conciliación da vida laboral e familiar como no acoso sexual, aínda

que este presenta peculiaridades cando se produce nun centro de traballo móbil como un bu-

que. Por outra banda, a nosa normativa permite que en determinadas circunstancias excepcionais

e para determinadas actividades profesionais poidan existir diferenzas de tratamento por ra-

zón de sexo, sen que por iso se consideren discriminacións prohibidas.

Palabras chave: igualdade, discriminación, acoso sexual, conciliación da vida familiar e

laboral.

Abstract

Our constitution proclaims in article 14 the equality before the law of all Spaniards. In the

field of employment relationship this fundamental right would come into play with the same

intensity as in relations with the public powers. In this way, in the context of the employment

relationship, it is not possible to establish any differences in treatment through any circumstance

that might hide discrimination both in the reconciliation of life in the workplace and in the

family and in sexual harrassment, although in the former situation there are certain peculiarities

when these are produced within a mobile workplace scenario such as a ship. On the other

hand, our rules allows that in specific exceptional circumstances and in specific professional

activities, there can exist differences in treatment because of sex, although this need not be

considered to be prohibited discrimination.

Keywords: equality, sexual harassment, discrimination, reconciliation of family and work.
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1. Introdución

Como se sabe, o art. 14 da CE proclama que «os españois son iguais ante a lei, sen que
poida prevalecer ningunha discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión,
opinión ou calquera outra condición persoal ou social». Este precepto vén estudándose
de xeito conxunto cos arts. 1, 9.2 e 10.1 da CE, que establecen respectivamente a
proclamación da igualdade como valor superior do ordenamento xurídico (art. 1 da
CE), a obriga de os poderes públicos promoveren as condicións para que a liberdade
e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas (art.
9.2 da CE) e a imposición aos poderes públicos de protexeren a dignidade da persoa,
que pode verse afectada por tratos discriminatorios (art. 10.1 da CE).

O primeiro inciso do art. 14 da CE estipula a igualdade da cidadanía española
ante a lei, o que debe ser entendido como o recoñecemento da igualdade no contido
e na aplicación da lei1. Esta vertente do principio de igualdade –igualdade na lei e ante
a lei– non asegura unha igualdade de tratamento en calquera caso, senón que se tradu-
ce no feito de que o lexislador non pode configurar os supostos de feito da norma, de
modo que se lles der tratamento distinto a persoas que se atopan nunha situación
xurídica equiparable. En palabras do TC, «a cláusula xeral de igualdade de todos os
españois ante a lei (...) esixe que os supostos de feito iguais sexan tratados identicamente
nas súas consecuencias xurídicas2».

Por conseguinte, e como é evidente, non é preciso tratar igual o que é diferente, só que
en ocasións a identidade dos supostos de feito pode ser discutible. Nese caso, para
determinar se un suposto de feito é igual a outro ou non, haberá que empregar un
criterio (ou elemento) diferenciador con relevancia xurídica suficiente para marcar a
diferenza entre un suposto e outro; de aí xorde a afirmación de que se prohibe toda
desigualdade de tratamento que careza dunha xustificación obxectiva e razoable. Alén
disto, a diferenza de tratamento deberá someterse ao xuízo de razoabilidade e
proporcionalidade para se poder determinar se é ou non arbitraria e, por tanto, acorde
ou non co principio de igualdade3.

1 Véxase QUINTANILLA NAVARRO, B. (1996) Discriminación retributiva. Diferencias salariales por razón

de sexo. Madrid, Marcial Pons; e os por ela citados nas pp. 28 e 29.
2 Por todas, FX 3.º da STC 119/2002, que reproduce literalmente a STC 200/2001, de 4 de outubro. O
FX 2.º da STC 27/2004 reproduce literalmente o FX 3.º da STC 119/2002.
3 RODRÍGUEZ PIÑERO, M. e FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.ª F. (1986) Igualdad y discriminación. Madrid, Tecnos, 53.
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En consecuencia, pode resumirse o anteriormente apuntado en tres regras principais.
A primeira sinala que non é preciso tratar igual o que é diferente; a segunda –como
regra xeral– é que os supostos de feito iguais merecen ser tratados de forma idéntica
nas súas consecuencias xurídicas; e, finalmente, a terceira viría determinar que é po-
sible establecer unha diferenza de tratamento entre supostos idénticos ou homoxéneos4

cando exista unha xustificación obxectiva e razoable da diferenza5 e, para alén, se
garde a debida proporcionalidade entre a diferenza de tratamento establecida,
a finalidade que se pretende perseguir ou o motivo que a xustifica e o resultado even-
tualmente pernicioso ou beneficioso da medida6.

O segundo inciso do art. 14 da CE prohibe taxativamente que determinadas circuns-
tancias persoais ou sociais7 sexan a causa determinante da desigualdade8; isto é,

4 A STC 119/2002 insiste moito no «carácter relacional do xuízo de igualdade» (FX 4.º). Desde esta
perspectiva e parafraseando o TC, é presuposto obrigado do xuízo de igualdade que as situacións
subxectivas que se queiran traer á comparación sexan, efectivamente, homoxéneas ou equiparables,
ademais, como é evidente, de constatar que efectivamente se atribúen diversas consecuencias xurídicas.
5 Por todos, FX 3.º da STC 119/2002: tan só se produciría unha infracción do mandato contido no art. 14
da CE no caso de que se «introduza unha diferenza entre situacións que poidan considerarse iguais, sen
se ofrecer e posuír unha xustificación obxectiva e razoable para iso», o cal a sensu contrario significa
que é posible establecer consecuencias xurídicas diferentes para supostos de feito iguais se se ofrecer
unha xustificación obxectiva e razoable para iso. Normalmente esa xustificación atópase en que os
supostos de feito aparentemente idénticos son só similares (como de xeito implícito vén recoñecer un
pouco máis adiante o TC, véxase o FX 7.º), xa que é posible observar algún elemento diferenciador entre
eles dotado de relevancia xurídica para xustificar a diferenza de tratamento.
6 Segundo o FX 3.º da STC 119/2002, «o principio de igualdade non só esixe que a diferenza de tratamento
resulte obxectivamente xustificada, senón tamén que supere un xuízo de proporcionalidade en sede
constitucional sobre a relación existente entre a medida adoptada, o resultado producido e a finalidade
pretendida». A proclamación xenérica da necesidade de proporcionalidade da medida ten como manifes-
tación concreta no ámbito das diferenzas salariais entre traballadores dunha mesma empresa, seguindo a
STC 177/1993, a proscrición daqueles tratamentos desfavorables que constitúan a cara pexorativa da
desigualdade e que entren a formar parte dun concepto xenérico de discriminación entendida como
tratamento pexorativo que ten como finalidade ou como resultado «a minusvaloración das funcións
desempeñadas polo grupo segregado e peor tratado, notoriamente feble e desprotexido no momento da
contratación, xa que carece de poder negociador por si só e está nunha situación desfavorable a priori a
respecto do persoal de cadro».
7 O art. 14 da CE menciona as seguintes: nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra
condición ou circunstancia persoal ou social. Resulta evidente, xa que logo, que a relación de motivos
prohibidos de discriminación é orientativa ou aberta.
8 En fórmula repetida por todas, o FX 2.º da STC 27/2004 afirma: «A prohibición de discriminación
contida no art. 14 da CE representa un explícito rexeitamento de determinadas diferenciacións
historicamente moi arraigadas e que situaron sectores da poboación, tanto pola acción dos poderes pú-
blicos como pola práctica social, en posicións non só desvantaxosas, senón abertamente contrarias á
dignidade da persoa que recoñece o art. 10 da CE».
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o principio de non-discriminación proscribe o tratamento desfavorable dunha persoa
con base nun motivo prohibido (a raza, o sexo, a relixión, a ideoloxía, entre outros).
A conduta discriminatoria cualifícase polo seu resultado prexudicial para determina-
dos colectivos ou individuos pertencentes a estes nunha situación de partida particu-
larmente vulnerable9. Desta perspectiva, se a cláusula xeral de igualdade impón un
test de igualdade en que é posible atoparmos unha xustificación obxectiva e razoable
para establecermos unha diferenza de tratamento entre situacións homoxéneas, a non-
-discriminación ofrecería un plus de tutela ao colectivo protexido en virtude do cal
non pode superarse o test de non se demostrar a total falta de relación entre a medida
e a causa prohibida10.

O TC manexa, xunto a todo o anterior, un concepto amplo de discriminación como
conduta contraria ao principio de igualdade que se define como o tratamento desigual

arbitrario ou inxustificado, ou como a cara pexorativa da desigualdade11. Esta dis-
criminación, en sentido amplo, consistiría, por un lado, no tratamento desigual que
carece dunha xustificación obxectiva e razoable; e, polo outro, tamén sería discrimi-
nación o tratamento desigual que, mesmo se conta cunha xustificación obxectiva e
razoable, non garda a debida proporcionalidade entre a medida adoptada, o resultado
pernicioso que deriva daquela e a finalidade perseguida. Segundo este punto de vista,
constituiría unha discriminación aquel tratamento desigual que ten como resultado un
prexuízo que afecta un colectivo que se atopa nunha situación de partida de inferioridade
ou marxinada. Esta conclusión deriva da definición de discriminación dada máis arriba.

De conformidade co dito, a conduta discriminatoria cualifícase polo seu resultado
prexudicial para determinados colectivos ou individuos a eles pertencentes nunha
situación de partida particularmente vulnerable, sen que caiba afirmar que a Constitu-
ción establece un elenco taxado de factores determinantes da devandita situación,

9 Así se deduce, por exemplo, da doutrina constitucional sobre discriminación por causa de sexo mani-
festada en despedimentos por motivo de embarazo, FX 4.º da STC 161/2004: «(...) a prohibición de
discriminación entre os sexos impón como fin e xeralmente como medio a parificación (...), que a conduta
discriminatoria se cualifica neste caso polo resultado pexorativo para a muller que a sofre, que ve limi-
tados os seus dereitos ou as súas lexítimas expectativas pola concorrencia nela dun factor cuxa virtualidade
xustificativa foi expresamente descartada pola Constitución, dado o seu carácter atentatorio contra a
dignidade do ser humano (art. 10.1 da CE)».
10 En palabras do TC, «a prohibición de discriminación (...) impón como fin e xeralmente como medio a
parificación» (por todos, FX 4.º da STC 161/2004) mentres que «en contraste, o principio xenérico de
igualdade non postula nin como fin nin como medio a paridade, só esixe a razoabilidade da diferenza de
tratamento».
11 FX 3.º da STC 177/1993.
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a cal pode derivar dos motivos de discriminación explicitamente mencionados no
art. 14 da CE ou doutros («calquera outra condición ou circunstancia persoal ou so-
cial»). Mentres que a falta de xustificación obxectiva e razoable insiste sobre a fina-
lidade da medida, a falta de proporcionalidade pon a énfase sobre o seu resultado
pernicioso ou prexudicial e, deste punto de vista, non abonda con demostrar que a di-
ferenza de tratamento non pretende xerar un colectivo segregado e peor tratado, senón
que cumpriría constatar que, con efecto, a diferenza de tratamento non tivo o devandito
resultado.

En fin, unha vez descritos a grandes trazos os contidos do principio de igualdade e
non-discriminación, queda por determinarmos a súa aplicación no ámbito das relacións
entre particulares e máis concretamente no seo das relacións laborais. A este respecto
debe sinalarse que malia ser certo que nas súas orixes o xuízo de igualdade contido no
art. 14 da CE tiña un raio de acción específico e dirixido a impregnar as relacións cos
poderes públicos coa finalidade de limitar o seu poder, máis adiante este mesmo prin-
cipio iría ordenar tamén as relacións privadas12 ou, dito doutro modo, este dereito
fundamental viría ter eficacia fronte e entre os particulares, posto que no ámbito pri-
vado tamén poden producirse, e de feito xéranse, esferas de poder que deben ser
limitadas. Xa que logo, e para o campo estrito das relacións laborais, este dereito
fundamental –particularmente a prohibición de discriminación– xogaría case coa
mesma intensidade que nas relacións cos poderes públicos; así, no contexto das
relacións laborais non é posible por ningunha circunstancia establecer diferenzas de
tratamento que agochen un tratamento discriminatorio nin a través do produto da
negociación colectiva13, nin tampouco a través dun acordo privado ou unha decisión
unilateral do empresariado.

12 BILBAO UBILLOS, J. M. (1997) La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares: análisis

de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Madrid, CEC/BOE.
13 Neste contexto, debo sinalar un certo desacordo coa doutrina do Tribunal Constitucional cando en non
poucas ocasións sinalou que se a orixe da diferenza está regulada no produto da autonomía colectiva,
a aplicación do principio de igualdade e non-discriminación debe realizarse de xeito matizado, tendo en
conta que o principio de igualdade debe compatibilizarse con outros valores constitucionais que teñen a
súa orixe no principio da autonomía da vontade e da autonomía colectiva. Así, as SSTC 119/2002 e 27/
2004, que veñen a lembrar canto segue: «o principio recoñecido no art. 14 da Constitución, reflectido
logo, aínda que con matices propios, na propia lexislación laboral (arts. 4 e 17 do Estatuto dos
traballadores), non pode ter aquí [refírese ás relacións entre particulares e ao convenio colectivo] o
mesmo alcance que noutros contextos. Non é xa que o principio de igualdade non se opoña a calquera
diferenza de tratamento, como en xeral acontece. Cómpre ter en conta, tamén como noutras ocasións
puxo de manifesto este tribunal, que no ámbito das relacións privadas, en que, sen prexuízo das
consideracións anteriores, o convenio colectivo se incardina, os dereitos fundamentais e, entre eles,

o principio de igualdade han de aplicarse matizadamente, pois deben facerse compatibles con
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Como se sinalou, a proscrición do establecemento de diferenzas de tratamento
irrazoables e desproporcionadas atinxe as relacións entre particulares e, xa que logo,
tamén as que se produciren no seo das relacións laborais. Neste contexto, xa dixemos
que o art. 14 da CE recoñece o dereito de toda a cidadanía á igualdade e non-discrimi-
nación, cuxa aplicación no seo das relacións laborais –cando se trata dunha discrimi-
nación baseada no sexo– ten lugar a partir do disposto no art. 35.1 da CE cando sinala
de xeito explícito que, no exercicio do devandito dereito, «en ningún caso pode facerse

outros valores ou parámetros que teñen a súa última orixe no principio da autonomía da vontade,

e que se manifestan a través dos dereitos e deberes que nacen da relación contractual creada polas partes
ou da correspondente situación xurídica» (FX 4.º da STC 177/1988, a letra grosa é nosa).

Considero, pola contra, que a negociación colectiva é o principal instrumento da acción sindical para a
defensa dos intereses dos traballadores; non obstante, tamén é unha ferramenta de flexibilidade, suscep-
tible de ocasionar danos ou de ter un uso desviado. Como o TC tivo ocasión de constatar en múltiplas
ocasións «o convenio colectivo (...) pode lesionar os dereitos fundamentais». A devandita lesión non é
un resultado querido pola Constitución, precisamente por iso o convenio colectivo non está exento de se
someter a un control de constitucionalidade. O FX 3.º da STC 177/1988 condensa, por todas, a doutrina
constitucional ao respecto: «O convenio colectivo, como outros actos privados –aos cales en principio,
e sen prexuízo das consideracións que máis adiante se efectúen, ha de asimilarse–, pode lesionar os

dereitos fundamentais, e de que nese momento se cumpriría a primeira condición para impetrar o

amparo. É certo que iso non abonda para acudir a este especial mecanismo de garantía, polas esixencias
procesuais que a lei orgánica deste tribunal impón; mais tamén o é que o afectado por esa lesión poderá
acudir aos tribunais ordinarios para a repararen, e que, caso de a súa demanda lle ser denegada, poderá
exercitar a correspondente acción de amparo, unha vez cumprido o trámite previsto no art. 44 da citada
lei orgánica (SSTC 6/1988, de 21 de xaneiro, e 51/1988, de 22 de marzo). O recurso de amparo, en
definitiva, non pode excluírse cando se trata de reaccionar fronte a actos dos poderes públicos que, malia
a súa eventual contradición coa Constitución, apliquen un convenio colectivo ou lle recoñezan validez
en puntos que se opoñan a esta (ATC 643/1986, de 23 de xullo); non é o devandito recurso,
indubidablemente, un remedio procesual contra o convenio, mais a lexitimidade constitucional deste
incide na lexitimidade do acto dos poderes públicos que formalmente se impugna (STC 95/1985, de 29
de xullo)» (a letra grosa é nosa).

A meu entender, esta é a perspectiva adecuada, é dicir, a que afirma e parte da plena suxeición da
negociación colectiva á Constitución e aos dereitos fundamentais nela proclamados. En palabras do TC:
«O convenio, con valor normativo e, en consecuencia, inscrito no sistema de fontes do dereito, está por
iso mesmo subordinado ás normas de maior rango, en virtude do respecto ao principio de xerarquía
recoñecido constitucionalmente como unha das facetas do imperio da lei, e debe aterse ao elenco dos
dereitos fundamentais acollidos na Constitución e moi especialmente ao que proclama a igualdade e
veda calquera discriminación» (FX 2.º da STC 177/1993; e en termos similares, FX 6.º in fine da STC
119/2002 e FX 4.º da STC 27/2004). Esta afirmación non pretende negar que a función da negociación
colectiva resida na regulación das condicións de traballo, entre elas as retribucións dos traballadores,
para adaptalas ás concretas circunstancias concorrentes en cada ámbito funcional e territorial, a se
defenderen os intereses globais dos traballadores. Ora ben, non pode perderse de vista que esa función
da negociación colectiva debe ser compatible co respecto dos dereitos fundamentais proclamados na
Constitución. Neste sentido, véxase MARTÍNEZ GAYOSO, N. e FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2006) «La
doble escala salarial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: estado de la cuestión» Revista de

Derecho Social XXXV, 139-160.
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discriminación por razón de sexo14». A prohibición de discriminación directa ou indi-
recta por razón de sexo constitucionalmente garantida comprende aqueles tratamentos
pexorativos que se sustentan no sexo da vítima, así como na concorrencia de razóns
ou circunstancias, alén do sexo da persoa, con conexión directa co embarazo ou a
maternidade, elemento ou factor diferencial que por razóns obvias incide de forma
exclusiva sobre as mulleres.

No noso dereito, a definición de qué se considera discriminación directa ou indirecta
por razón de sexo introduciuse a partir da Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
a igualdade efectiva de mulleres e homes (LOIEMH, art. 6), que traspuxo con certa
tardanza a Directiva 2002/73/CE15. Nela enténdese por discriminación directa por
razón de sexo «a situación en que se atopa unha persoa que sexa, fose ou puider ser

14 A cursiva é nosa. En desenvolvemento do aludido precepto, o artigo 4.2.c) do ET recoñécelles aos
traballadores o dereito básico a non seren discriminados directa ou indirectamente para o emprego, ou
unha vez empregados, por razóns de sexo. Do mesmo modo, o art. 17 do ET considera nulos os precep-
tos regulamentarios, cláusulas dos convenios colectivos, pactos individuais e decisións unilaterais do
empresariado que conteñan discriminacións directas ou indirectas por razón de sexo no emprego, retri-
bución, xornada e demais condicións de traballo.
15 O que non significa que non estivesen xa configuradas a partir da xurisprudencia do Tribunal Consti-
tucional. A xurisprudencia constitucional definiría as discriminacións indirectas por primeira vez en
España na STC 145/1991. Posteriormente, as SSTC 136/1996 e 198/1996 completarían tal esforzo con-
ceptual. Para o TC, «a específica prohibición de discriminación por razón de sexo consagrada no art. 14
da CE comprende non só a discriminación directa, é dicir, o tratamento xurídico diferenciado e desfavo-
rable dunha persoa por razón do seu sexo, senón tamén a indirecta, isto é, aquel tratamento formalmente
neutro ou non-discriminatorio de que se deriva, polas diversas condicións fácticas que se dan entre
traballadores dun e outro sexo, un impacto adverso sobre os membros dun determinado sexo» (SSTC
145/1991, 147/1991).

Pola súa vez, a Directiva 2002/73/CE (que modifica a Directiva 76/207/CEE do Consello, relativa á
aplicación do principio de igualdade de tratamento entre homes e mulleres no que se refire ao acceso ao
emprego, á formación e á promoción profesionais, así como ás condicións de traballo) supón a ausencia
de calquera discriminación directa ou indirecta por razón de sexo nos sectores público ou privado no
tocante ás condicións de acceso ao emprego, ao traballo por conta propia ou á ocupación, incluídos os
criterios de selección e as condicións de contratación, calquera que for o sector de actividade e en todos
os niveis da xerarquía profesional, mesmo na promoción (art. 3.1.a). Esta directiva é, por tanto, para os
efectos definitorios, un necesario punto de partida. Segundo as súas palabras, «o principio de igualdade
de tratamento supón a ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ben sexa directa ou indirecta-
mente, no que se refire, en particular, ao estado matrimonial ou familiar» (art. 2.1). Por discriminación
directa enténdese «a situación en que unha persoa sexa, fose ou puider ser tratada de xeito menos favo-
rable que outra en situación comparable por razón de sexo». Por discriminación indirecta «a situación en
que unha disposición, un criterio ou unha práctica aparentemente neutros sitúan persoas dun sexo deter-
minado en desvantaxe particular a respecto de persoas do outro sexo, agás que os devanditos disposi-
ción, criterio ou práctica poidan xustificarse obxectivamente cunha finalidade lexítima e que os medios
para alcanzar esa finalidade sexan adecuados e necesarios».
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tratada, en atención ao seu sexo, de xeito menos favorable que outra en situación
comparable»; e por discriminación indirecta por razón de sexo «a situación en que
unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros pon persoas dun sexo en
desvantaxe particular con respecto a persoas do outro, salvo que a devandita disposi-
ción, criterio ou práctica se poidan xustificar obxectivamente en atención a unha
finalidade lexítima e que os medios para alcanzar a devandita finalidade sexan nece-
sarios e axeitados». Pola súa banda, cómpre lembrarmos que «constitúe discrimina-
ción directa por razón de sexo todo tratamento desfavorable ás mulleres relacionado
co embarazo ou a maternidade» (art. 8 da LOIEMH), así como que o feito de que se
considerarán «en todo caso discriminatorios o acoso sexual e o acoso por razón de
sexo» (art. 7 da LOIEMH).

Expostas as consideracións e nocións xerais do tema que abordaremos, o noso obxectivo
ao longo das seguintes páxinas non é outro que o de pór de manifesto algúns
pronunciamentos recentes das máis altas instancias xurisdicionais (ou mesmo dalgún
órgano especializado na materia) en que esas desigualdades prohibidas se producisen
e fose a causa da discriminación –tanto directa como indirecta– o sexo. En conse-
cuencia, a continuación imos deternos na exposición dalgúns casos que pola súa rele-
vancia merecen ser expostos nun traballo destas características.

Sendo isto así, debemos aclarar que a selección dos casos en función da súa rele-
vancia debe ser entendida desde unha tripla perspectiva. Así, o criterio de relevancia
–insístese– co obxecto de seleccionar supostos trae causa en ocasións de que o suposto
de feito aborda situacións moi particulares que se arredan dos contextos que con ca-
rácter xeral foron obxecto de pronunciamento polos distintos tribunais dentro ou fóra
das nosas fronteiras. É o caso, por exemplo, do considerado na STC 250/2007 relati-
vo ao acoso sexual a bordo de buque. Así mesmo, e doutra parte, ese criterio de
selección permitiu escoller outros casos a partir dos cales se resolveron algúns deba-
tes doutrinais que existían en España, como por exemplo o suposto observado na STC
92/2008 a respecto do despedimento dunha traballadora embarazada. E, para finali-
zar, seleccionouse un último elenco de supostos xa pola orixinalidade do asunto; xa
porque, aínda que os problemas que tratan son relativamente clásicos, por desgraza
aínda hoxe seguen a presentarse; xa porque aínda hai moitos temas sobre os cales
pesa certa incerteza interpretativa.
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2. Acoso sexual a bordo de buque. A STC 250/2007

2.1. Introdución

O acoso sexual16 é unha violación da integridade humana que ten o efecto de atentar
contra a dignidade da persoa e, cando se dá no ámbito do traballo, unha violación do
dereito a traballar nun ambiente digno e humano17, posto que ese comportamento
indesexado de carácter sexual é percibido pola vítima como algo que se converte
nunha das condicións de traballo ou crea un ámbito de traballo hostil, intimidatorio,
degradante, humillante ou ofensivo18; as vítimas son os traballadores, homes e mulleres,
aínda que estatisticamente a maioría dos casos teñen como protagonistas as mulleres19.

Do anterior derívase a consideración do acoso sexual como unha manifestación con-
traria ao principio de igualdade de tratamento e non-discriminación por razón de sexo
que se produce non só no lugar de traballo, senón tamén no contexto do acceso ao
emprego e á formación profesional, durante o emprego e a ocupación20; e neste acoso
sexual que percorre todo o panorama laboral –en pequenas, medianas e grandes em-
presas, en todos os sectores de actividade, nas distintas etapas da vida– revélanse
como factores vinculados, entre outros, o estado civil da traballadora e a precariedade

16 Para unha análise xeral no dereito español, véxase ALTÉS TARREGA, J. A. (2002) El acoso sexual en el

trabajo. Valencia, Tirant Lo Blanch.
17 A Organización Internacional do Traballo (OIT) recoñeceu na súa conferencia de 1985 que o acoso
sexual no lugar de traballo é prexudicial para o benestar e a produtividade dos traballadores, así como
para as súas perspectivas de emprego e promoción. Véxase OIT (2003) La hora de la igualdad en el

trabajo. Suíza, OIT.
18 Por acoso sexual enténdese (art. 7 da LOIEMH) «calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza
sexual que teña o propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular, cando
se crea un ámbito intimidatorio, degradante ou ofensivo». E por acoso por razón de sexo enténdese
«calquera comportamento realizado en función do sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de aten-
tar contra a súa dignidade e de crear un ámbito intimidatorio, degradante ou ofensivo».
19 Diversos estudos europeos revelan que entre o 40% e o 50% das mulleres e o 10% dos homes da UE
consideran que foron obxecto de acoso sexual cando menos unha vez na súa vida activa.
20 Sobre a LOIEMH e as orixes da noción de acoso sexual, véxase VICENTE PACHÉS, F. (2007) «Artículo
7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo» en García Ninet, J. I. (dir.) Comentarios a la Ley de Igual-

dad. Valencia, CISS, 102 e ss.; GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E. e ROBLES CIFUENTES, H. (2007) Los aspectos

laborales de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Cizur Menor, Aranzadi
Editorial, 51 e ss.
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laboral21. Trátase dunha violación dos dereitos fundamentais dos traballadores e unha
forma de violencia de xénero22. Así mesmo, temos que sinalar que un problema tan
complexo como este pode ocasionarse nas distintas esferas sociais e nos distintos
ámbitos ou sectores23.

Porén, o acoso sexual presenta peculiaridades engadidas desde o punto de vista xurídico
cando os actos que constitúen o citado fustrigamento se producen nun centro de traballo
móbil como un buque, e iso fundamentalmente por dous motivos. O primeiro sería o
relativo á tradicional cuestión do órgano xurisdicional competente para axuizar un
suposto destas características e a determinación da lei aplicable ao suposto, máxime
cando –como acontece nestes casos– o lugar de traballo pode atoparse nun espazo que
non está sometido á soberanía de ningún estado. O segundo motivo corresponderíase
cos problemas que causa que un ámbito de traballo se atope ocupado por diversos
empresarios ou, cando menos, por traballadores sometidos a diversos empresarios.
Neses supostos, a posición da vítima ante un eventual acoso complícase, dado que
deberá diversificar a súa resposta desde o punto de vista laboral. Ambas as perspecti-
vas conflúen de xeito habitual no contexto do traballo a bordo de buques, o que xera

21 Secretaría Confederal da Muller de CC. OO. (2000) El acoso sexual en el trabajo en España. Madrid,
CC. OO. As cifras dadas por este informe revelan que un 14,5% dos traballadores viviron algunha situa-
ción de acoso ou comportamento indesexado (o 18,3% son mulleres e o 8,8% homes); no entanto, só un
6,6% das mulleres e un 2% dos homes recoñeceron abertamente esta situación. O acoso ambiental afecta
un 50,4% das traballadoras.
22 Neste sentido, o acoso sexual é, por riba de todo, unha manifestación das relacións de poder.
As mulleres están moito máis expostas a seren vítimas do acoso sexual precisamente por careceren de
poder, porque se atopan en posicións máis vulnerables e inseguras na vida social e económica e no
mercado de traballo; e tamén, por que non o dicir, son acosadas cando son percibidas como competido-
ras polo poder. No espazo laboral, o acoso inscríbese nunha trama de relacións onde existe un desequi-
librio de poder en que as mulleres están nunha situación de desigualdade e en que o uso do poder non só
ten a ver coa posición xerárquica na empresa, senón máis ben co poder de xénero, por iso en numerosos
casos existe a dificultade de entendermos un determinado comportamento como acoso cando a persoa
acosadora non é unha superior.
23 A cuestión principal que xorde á hora de delimitarmos os contornos do acoso sexual, isto é, as condutas
e os comportamentos que cabe incluírmos baixo esta noción, é que en moitas ocasións non é doado
determinarmos cando nos atopamos ante un suposto destas características, xa que as eventuais vítimas
de acoso sexual non teñen por que identificar as mesmas condutas como constitutivas do devandito
acoso, de modo que mentres que para algunhas persoas algúns comportamentos son cualificados como
acoso, para outras non. Véxase DEL REY GUANTER, S. (1993) «Acoso sexual y relación laboral» Relacio-

nes Laborales III, 86.
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dificultades engadidas ás que xa con carácter xeral orixina calquera suposto de acoso
sexual24.

Pois ben, este é precisamente o asunto que entretivo o Tribunal Constitucional na
STC 250/2007 e sobre o cal se pronunciou o 17 de decembro de 2007. En efecto,

24 O TC delimitou en distintas sentenzas os elementos que permiten configurar un comportamento como
de acoso sexual, distinguindo a conduta libidinosa indesexada, por un lado, e o ambiente laboral humi-
llante, hostil para o traballador, polo outro; así como tamén a necesidade de valorar a gravidade que para
a vítima supón a conduta indesexada de orde sexual. Así, estableceu na STC 224/1999 (FX 3.º) que
«para que exista un acoso sexual ambiental constitucionalmente recusable ha de exteriorizarse, en primeiro
lugar, unha conduta de tal talante por medio dun comportamento físico ou verbal manifestado, en actos,
xestos ou comportamento, que ademais se perciba como indesexado e indesexable pola súa vítima ou
destinataria, e que, finalmente, sexa grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato,
gravidade que se erixe en elemento importante do concepto. En efecto, a prohibición do acoso non

pretende en absoluto un medio laboral aséptico e totalmente alleo a tal dimensión da persoa, senón

exclusivamente eliminar aquelas condutas que xeren, dun punto de vista obxectivo, e non só para a

acosada, un ambiente no traballo desapracible e incómodo. En tal sentido, a práctica xudicial doutros

países pon de manifesto que ese carácter hostil non pode depender tan só da sensibilidade da vítima da

agresión libidinosa, aínda cando sexa moi de ter en conta, senón que debe ser ponderado obxectivamente,

atendendo o conxunto das circunstancias concorrentes en cada caso, como a intensidade da conduta,

a súa reiteración, se se produciron contactos corporais humillantes ou só un intento, ou quedou en

licenzas ou excesos verbais, e se o comportamento afectou o cumprimento da prestación laboral, sendo

por outra parte relevantes os efectos sobre o equilibrio psicolóxico da vítima para determinar se atopou

opresivo o ambiente no traballo. Así, fóra de tal concepto quedarían aquelas condutas que sexan froito

dunha relación libremente asumida, vale dicir previamente desexadas e, en calquera caso, consentidas

ou, cando menos, toleradas». A letra cursiva é nosa. Para unha análise crítica desta sentenza, véxase
LARZABAL SAIZAR, O. (2000) «El acoso sexual en la STC 224/1999» Revista de Derecho Social XI,
117-131; tamén LOUSADA AROCHENA, J. F. (2000) «El concepto de acoso sexual laboral según la sentencia
del 13 de diciembre de 1999 del Tribunal Constitucional» Relaciones Laborales III, 66 e ss.

Así mesmo, o TC reitera o criterio anterior na STC 136/2001 (FX 5.º), no sentido de que «para que exista
un acoso sexual ambiental constitucionalmente recusable ha de exteriorizarse, en primeiro lugar, unha
conduta de tal talante por medio dun comportamento físico ou verbal manifestado, en actos, xestos ou
palabras, comportamento, que ademais se perciba como indesexado e indesexable pola súa vítima ou
destinataria, e que, finalmente, sexa grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato,
gravidade que se erixe en elemento importante do concepto». Conclúe o TC dicindo que «en primeiro
termo, a obxectividade e a gravidade do comportamento son os presupostos sobre os cales asenta a
doutrina constitucional sobre a posible existencia de acoso sexual e, por tanto, os elementos que deben
ser valorados á hora de subministrar os elementos iniciais da proba que lle permita ao xuíz presumir a
posible existencia dos feitos discutidos». Véxase o comentario a esta sentenza realizado por FERNÁNDEZ
MARCOS, L. (2003) «El acoso sexual en el trabajo» en Sala Franco, T. (coord.) Derecho vivo del trabajo

y Constitución. Estudios en homenaje al profesor doctor Fernando González Suárez. Madrid, La Ley,
43-58.

Convén citarmos, finalmente, a recente STC 74/2007, de 16 de abril. A recorrente en amparo aducía a
vulneración de varios dereitos fundamentais por parte das sentenzas impugnadas nun suposto de acoso
moral en que demandara tanto a empresa como o suposto acosador. No caso da sentenza do xulgado do
social, reprochábaselle a este absolver a empresa codemandada por non ser coñecedora dos feitos; o que
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o asunto de que tivo coñecemento o TC trae causa dun suposto de acoso sexual a
bordo de buque en que se debatía o segundo dos problemas apenas enunciados, parti-
cularmente no seo de contratacións e subcontratacións. Por este motivo, e a pesar de
a análise das cuestións de dereito internacional privado ser enormemente interesante,
vou reducir esta intervención á análise do suposto de feito axuizado, así como á
descrición do iter seguido nas distintas instancias xudiciais até que a traballadora
vítima do acoso atopa amparo ante o máis alto tribunal español (TC), no que constitúe
arestora o único pronunciamento que destas características cabe atoparmos nos reper-
torios de xurisprudencia españois e mesmo estranxeiros, polo que non cabe senón
subliñarmos a súa relevancia. O anterior non significa que a escaseza de litixios sus-
tentados ante os tribunais implique que se trata dunha realidade illada25.

2.2. Suposto de feito

A demandante foi contratada pola empresa española Consulmar SL (axente de Solent
Marine Services Ltd.) para prestar os seus servizos como camareira no buque Ferry
Pride of Bilbao, propiedade de P&O European Ferries Ltd., con bandeira das

se lle criticaba ao TSX era absolver o suposto acosador, condenado polo xulgado a indemnizar a solici-
tante de amparo por danos morais con 25 000 € por non poder ser autor da violación do dereito funda-
mental alegado (a integridade física e moral ex art. 15.1 da CE). O TC repara en que o TSX cualifica a
conduta do acosador de «abertamente reprochable» e, non obstante, decide absolvelo «por non poder ser
autor da vulneración dun dereito fundamental (á integridade física e moral), que só podería ser vulnera-
do pola empresa se coñecese os feitos e os tolerase». A STC 74/2007 entende que esta resposta é
«manifestamente irrazoable e carente dunha auténtica fundamentación no dereito, polo que declara a
vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva (art. 24.1 da CE).

Lembra, en primeiro lugar, que o dereito á integridade física e moral é un dereito erga omnes que pode
ser vulnerado, por iso mesmo, tanto polos poderes públicos como polos particulares; en segundo lugar,
que os dereitos fundamentais «operan no ámbito das relacións laborais», aínda que resultan «modalizados»
polo contrato de traballo; e, finalmente, que non só o empresario, senón tamén outros traballadores da
empresa, poden lesionar os dereitos fundamentais dun traballador (cítase, neste sentido, entre outras,
a STC 224/1999 sobre acoso sexual). Após lembrar todo o anterior, a STC 74/2007 fai notar que o TSX
non apreciou inadecuación de procedemento e nin sequera «incompetencia da xurisdición laboral», por ser
o acosador outro traballador da empresa, insistindo en que a competencia da orde social non foi posta
«en cuestión»; outorga parcialmente o amparo e retrotrae as actuacións co fin de que o TSX dite nova
sentenza en que «non exclúa a existencia de lesión do dereito fundamental dun traballador pola circuns-
tancia de que o autor dos feitos constitutivos desta, con independencia de que sexa ou non o único
responsable, sexa, á súa vez, traballador da empresa». Véxase o comentario a esta sentenza realizado por
DE COSSÍO RODRÍGUEZ, M. P. (2008) «Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de
abril de 2007» Tribunal Social CCVI.
25 Sobre distintos supostos de acoso sexual a bordo de buque desde unha perspectiva sociolóxica, véxase
BELCHER, P.; SAMPSON, H.; THOMAS, M.; VEIGA, J. e ZHAO, M. (2003) Women Seafarers. Global Employment

Policies and Practices. Xenebra, International Labour Office, 53-57.
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Bahamas26; o Sr. Steve Mason, supervisor da demandante e agora demandado, fora
contratado pola compañía Granada Retail Catering Ltd. –empregada, á súa vez, por
P&O European Ferries Ltd. para a provisión dos servizos de comida e bebida dentro
do buque– para prestar os seus servizos dentro do mesmo buque. A partir do mes de
outubro de 1996, a demandante foi obxecto de tocamentos, rozamentos e requirimentos
de orde sexual por parte do Sr. Mason, inmediato superior xerárquico. En novembro
de 1996, o Sr. Mason chamou a recorrente ao seu cuarto co pretexto de facela progre-
sar laboralmente, e, unha vez dentro deste, requiriuna sexualmente; ante a súa negati-
va, foi obxecto de tocamentos. A recorrente saíu con gran nerviosismo e chorando do
cuarto, momento en que foi vista por un compañeiro de traballo, a quen manifestou
que o Sr. Mason a atacara e agredira sexualmente. As devanditas agresións sexuais,
así como os requirimentos da mesma índole efectuados polo Sr. Mason, tiveron lugar
até o mes de maio de 1997 e eran coñecidas no barco, pois «pola súa obsesión por
Itziar, o Sr. Mason non reparaba en manifestalas publicamente».

O día 22 de maio de 1997, por decisión do Sr. Mason, a recorrente foi cambiada de
posto de traballo e trasladada á sección de degustación de café. Cando lle preguntou
pola razón da mudanza ao Sr. Wayne Mark –superior do demandado–, este contestoulle
que para recuperar o seu anterior posto debería pasar pola cama do Sr. Mason. Ese
mesmo día a demandante tivo que ser atendida pola oficial médica do buque a conse-
cuencia dun trastorno depresivo ocasionado pola presión a que estaba sometida se-
gundo os feitos expostos, e tivo que desembarcar o 26 de maio de 1997 para se some-
ter a un tratamento de trastornos psicolóxicos no Centro de Saúde Mental de Álava
até o 5 de febreiro de 1998.

Após o desembarco da demandante, no barco realizouse unha investigación do acon-
tecido dirixida polo capitán, no curso da cal foron interrogados tanto a doutora que
atendera a vítima como o propio demandado e outra serie de compañeiros de traballo
da actora. A pesar do anterior, no memorando do capitán non se recollen claramente
as manifestacións destes compañeiros da recorrente, pois limítase a sinalar que «am-
bos a lembraban moi desgustada cara a setembro-outubro do 96 en relación con aquelas
historias sobre a atracción afectiva que Steve Mason sentía cara a ela».

O 8 de outubro de 1997, a demandante, tras se reunir sen ningún éxito cun represen-
tante da compañía para que mediase e esixise que o demandado non traballase no

26 Quero remarcar o feito de que o buque tivese pavillón das Bahamas, xa que a sentenza do TC sinala
que era de bandeira británica, o cal non é senón un erro a teor dos datos fácticos ofrecidos nas instancias
inferiores.
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barco, presentou unha denuncia dos feitos no Xulgado de Instrución n.º 3 de Vitoria,
onde con data de 4 de novembro de 1998 se ditou auto de sobresemento, por entender,
sen entrar no fondo do asunto, que a xurisdición española non era competente para
coñecer do feito denunciado de acordo co art. 23 da Lei orgánica do Poder Xudicial,
ao ser o buque onde se desenvolveran os feitos de bandeira británica (sic); isto a pesar
de que a denunciante manifestara que a conduta do denunciado (continua, incesante e
progresiva) non só se desenvolvía dentro do buque, mais tamén en terra, cando o
barco desembarcaba.

Como consecuencia do acoso sufrido, a recorrente padeceu desde o 26 de maio de
1997 até o 5 de febreiro de 1998 danos psicofísicos consistentes en depresión, angus-
tia, ansiedade, tristura, apatía, insomnio, perda de peso e trastorno da conduta alimen-
taria. Sufriu unha recaída e viuse obrigada a continuar o tratamento psicofarmacoló-
xico o 22 de febreiro de 1998; permaneceu en tratamento e sometida a terapia de
apoio durante 411 días, até a data da sentenza de primeira instancia. Doutra banda,
perdeu a súa retribución mensual de 1432,37 euros desde o 26 de maio de 1997 até o
5 de febreiro de 1998, e sufriu danos morais, menoscabo na súa dignidade, propia estima
e consideración polo acoso sexual sufrido e as agresións físicas e verbais do Sr.
Mason.

A demandante presentou unha demanda de tutela de dereitos fundamentais que deu
lugar aos autos n.º 49-1999 seguidos ante o Xulgado do Social n.º 6 de Bilbao. Este,
mediante a Sentenza de 8 de febreiro de 2000, declarou que o acoso sexual de que
fora obxecto constituía unha violación do seu dereito á dignidade (art. 10 da CE) e do
dereito á igualdade e á non-discriminación por razón de sexo (art. 14 da CE), e condenou
solidariamente ao cesamento do comportamento lesivo e ao pagamento dunha indem-
nización por danos e prexuízos tanto ao acosador como ás empresas codemandadas,
que recibían de forma simultánea ou indiferenciada a prestación laboral da actora, xa
que non adoptaran as medidas necesarias para evitaren os actos de acoso. Deste modo
o Xulgado rexeitou a excepción de falta de lexitimación pasiva aducida polas empre-
sas demandadas, que alegaban que os feitos se realizaran fóra do ámbito laboral de
cada unha delas e que descoñecían a existencia do acoso sexual.

Sostén o xulgador que os requirimentos, frases e tocamentos tiveron lugar no curso
do traballo da actora como camareira nos lugares onde realizaba as súas tarefas, como
o bar, ou con ocasión de reunións suxeridas polo Sr. Mason con pretextos laborais.
Así mesmo, indica que era coñecida a obsesión sexual deste último a respecto da
demandante, ao realizar manifestacións públicas neste sentido. Sinálase tamén que,
a pesar diso, as empresas codemandadas non adoptaron as medidas necesarias para
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evitaren o acoso, aínda que a obsesión do Sr. Mason e os actos de acoso no barco eran
evidentes; e engádese que tampouco foron suficientes as medidas adoptadas unha vez
que a actora denunciou os feitos no barco, xa que se realizou unha investigación
incompleta e o capitán do barco elaborou un memorando en que non se recollían con
exactitude os feitos nin as manifestacións das persoas que maior relación tiñan coa
acosada. É máis, cando unha vez desembarcada a actora intentou a través dunha reu-
nión co seu pai, o Sr. Chistopher Davey e o Alcalde de Santurce que as empresas
demandadas tomasen medidas no relativo ao Sr. Mason, tampouco se adoptou ningunha.
A anterior sentenza foi recorrida en suplicación por todos os demandados,
coa excepción feita do Sr. Mason, que non compareceu na instancia a pesar de ser
citado en forma legal, e o recurso foi estimado pola Sentenza da Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSXPV) de 18 de setembro de 2001, que
revogou a sentenza de instancia, declarou a incompetencia da orde xurisdicional social
para coñecer da reclamación formulada pola demandante fronte ao Sr. Mason e absolveu
o resto das empresas codemandadas das pretensións formuladas na súa contra.

Con relación ao demandado Sr. Mason, a Sala nega a competencia da orde xurisdicional
social ao ser distintas as empregadoras da demandante –malia se precisar que o mesmo
acontecería se fosen a mesma ou unha unidade empresarial– e non mediar entre eles
unha relación laboral derivada de contrato de traballo, senón só a relación funcional
consecuencia dos labores desenvolvidos por ambos no restaurante do buque. Canto á
acción exercitada pola actora fronte ás empresas codemandadas, a Sala aprecia a com-
petencia da orde xurisdicional social conforme aos arts. 2.1 e 175 e ss. da Lei de
procedemento laboral (LPL), dada a relación de traballo que mediaba entre as partes.

No tocante a estas últimas, a Sala indica que para lles esixir a responsabilidade recla-
mada pola actora era preciso o seu coñecemento previo da situación que sufría a
traballadora; por tanto, considera que non era preciso entrar a analizar a realidade do
acoso sexual por parte do Sr. Mason, senón só se as empresas eran coñecedoras da
situación vivida entre ambos: mantendo inalterado o relato fáctico, despois de ma-
nifestar as súas dúbidas sobre a súa solidez probatoria, afirma que non se daba por
probado que a actora denunciase en ningún momento ante o capitán do barco, nin
ante ningunha das empresas demandadas, a situación que viña soportando. Neste
sentido, sinala que estaba claro que despois do seu requirimento de atención mé-
dica o día 22 de maio de 1997 á doutora Foncea (oficial médico do buque) o capi-
tán, o Sr. Ross, comezou unha investigación en cuxo memorando se dicía non en-
contrar nada substancial en relación co acoso sexual, ao que se engade que non
constaba que con anterioridade a esa data a parte empresarial tivese coñecemento da
situación denunciada.
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Por esta razón, a Sala entende que aínda cando no segundo feito probado se afirmaba
que as agresións sexuais e os requirimentos eran coñecidos no barco (dado que o Sr.
Mason, na súa obsesión pola recorrente, non reparaba en manifestalas de forma públi-
ca), á tal expresión de «coñecemento no barco» non debía dárselle outro alcance fóra
de que puidesen telo os compañeiros de traballo dos propios afectados. E, chegados a
ese punto, prosegue dicindo que, «se ningunha das empresas que foi condenada pola
sentenza de instancia tivo coñecemento, como pronto, até o 22 05 97 da situación
creada, ao desembarcar a traballadora o 26 05 97 por prescrición facultativa, resulta
imposible que aquelas puidesen adoptar as medidas tendentes a evitala e a que se
vulnerasen dereitos fundamentais da demandante durante a súa permanencia no barco
en virtude do seu contrato de traballo». Deste modo, a Sala, ao acoller a excepción de
incompetencia de xurisdición a respecto da reclamación formulada ao Sr. Mason e
considerar que as vulneracións imputadas ás empresas codemandadas non resultaban
de recibo polas razóns sinaladas, decide revogar a sentenza de instancia con desesti-
mación íntegra das pretensións contidas na demanda.

Fronte a esa sentenza a recorrente formulou o recurso de casación para a unificación
de doutrina n.º 3736-2001, que foi inadmitido a trámite por auto da Sala do Social do
Tribunal Supremo de 30 de xaneiro de 2003 por falta de contradición entre a sentenza
recorrida e a achegada de contraste (Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior
de Xustiza de Cataluña de 27 de outubro de 2000): aínda que as controversias presen-
taban evidentes puntos de coincidencia, concorría un elemento diferencial relevante
entre ambos os supostos, como era que a conduta constitutiva de acoso proviña no
caso da sentenza de contraste dun traballador do propio persoal da empresa a que
pertencía a actora, o que non acontecía no caso de autos.

2.3. A STC 250/2007

Despois do infrutuoso recurso de casación por unificación de doutrina, como vimos,
o caso formúlase ante o TC. A grandes trazos, podemos sinalar que o alto tribunal
valora a decisión de non entrar ao fondo do caso baixo un canon cualificado, desde o
que se reforza o xenérico dereito a acceder a un pronunciamento sobre o fondo (art. 24
da CE) cando o contido material do litixio versa sobre un dereito substantivo amparable.
En efecto, o art. 24 da CE, como dereito fundamental, garante a obtención de tutela
xudicial efectiva de xuíces e tribunais sen que en ningún caso poida producirse inde-
fensión. Trátase dun dereito de toda a cidadanía que comprende, dunha parte, o dereito
ao acceso aos recursos; e, da outra, o dereito a acceder aos órganos xurisdicionais
para a defensa dos seus dereitos e intereses.
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Este canon reforzado derívase do segundo dos dereitos amparables polo art. 24 da
CE, por canto o dereito a acceder aos órganos xurisdicionais e poder alcanzar así unha
resposta razoada, motivada e fundada en dereito forma parte do contido esencial do
dereito mesmo. Por esta razón, e de acordo coa sentenza do Tribunal Constitucional,
estamos ante un caso en que co fundamento da lesión do dereito de tutela xudicial
efectiva se pretende a defensa doutros dereitos constitucionalmente recoñecidos e
que estarían implicados neste litixio, como son a non-discriminación, a integridade e
a intimidade. En consecuencia, e como o TC veu declarando en múltiplas ocasións27,
o alto tribunal non pode quedar impasible cando se lle presentan estas situacións, polo
efecto derivado ou reflexo que sobre a reparación do dereito poden producir as súas
decisións28. Deste modo, imponlle á Sala a necesidade de entrar ao fondo do caso,
tanto en relación co presunto acosador como a propósito das empresas.

2.3.1. O acoso sexual no traballo efectuado por un compañeiro empregado por

outra empresa que presta servizos no buque

Un dos principais problemas que presentou este caso veu dado polo feito de o acoso
sufrido pola vítima producirse por parte dun traballador que, malia prestar servizos no
mesmo centro de traballo –o buque–, non estaba contratado ou ao servizo da mesma
empresa, circunstancia esta que conduciu o TSXPV a declarar a incompetencia da

27 SSTC 195/2007, de 11 de setembro; 329/2006, de 20 de novembro, e 256/2006, de 11 de setembro.
28 Doutrina sobre a tutela xudicial efectiva cando está en xogo un dereito fundamental, FX 5.º:
«Centrando agora a nosa análise na sentenza ditada pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza,
a demandante de amparo impútalle a lesión do dereito á tutela xudicial efectiva por declarar a incompe-
tencia de xurisdición da orde social para coñecer da acción dirixida fronte ao traballador que realizou o
acoso. Dado que neste caso se impetra o dereito á tutela xudicial efectiva para a defensa de dereitos
substantivos fundamentais (a saber, o dereito á non-discriminación por razón de sexo no traballo, e á
protección da integridade e intimidade persoais, recoñecidos ambos, respectivamente, nos arts. 14, 15 e
18.1 da CE), o canon de constitucionalidade que debe aplicarse é reforzado (por todas, SSTC 74/2007,
de 16 de abril, FX 3.º, e 202/2007, de 24 de setembro, FX 3.º). Certamente o noso axuizamento non se
pode limitar a examinar se a aplicación e interpretación das normas de competencia que levou a cabo o
órgano xudicial é ou non manifestamente irrazoable e arbitraria, pois, tratándose da protección
xurisdicional de dereitos fundamentais, o control do pronunciamento xudicial, que denegou unha resolu-
ción sobre o fondo da acción exercitada contra o suxeito activo do acoso sexual, require un maior rigor.
Conforme reiteramos en ocasións precedentes, as decisións xudiciais como a que aquí se recorre están
especialmente cualificadas en función do dereito material sobre o que recaen, sen que a este tribunal,
garante último dos dereitos fundamentais a través do recurso de amparo, poida resultarlle indiferente
aquela cualificación cando se impugnan ante el este tipo de resolucións, pois non só se atopa en xogo o
dereito á tutela xudicial efectiva, senón que pode producirse un efecto derivado ou reflexo sobre a
reparación do dereito fundamental cuxa invocación sostiña a pretensión ante o órgano xudicial (por
todas, SSTC 112/2004, de 12 de xullo, FX 4.º; e 196/2005, de 18 de xullo, FX 3.º)».
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orde xurisdicional social para coñecer do preito por considerar que se trataba de
condutas á marxe da relación laboral. Neste sentido, serían dúas, por tanto, as cuestións
que debemos tratar: dunha banda, se o caso en cuestión era ou non competencia da
xurisdición social, no tocante a que TC repara na relación xerárquica existente entre
aquel e a vítima, o que remite o caso ante a xurisdición social29. Maiores problemas
presenta, da outra, a imputación de responsabilidades contra un acosador que sendo
compañeiro de traballo mantén relación laboral cunha empresa distinta á da vítima.

Cómpre sinalarmos que, logo da modificación operada pola LOIEMH no Estatuto
dos traballadores (ET), a redacción vixente do art. 4.2 deste establece que os traballa-
dores teñen dereito ao «respecto á súa intimidade e á consideración debida á súa
dignidade, comprendida a protección fronte ao acoso por razón de orixe racial ou
étnica, relixión ou conviccións, minusvalía, idade e orientación sexual, e fronte ao
acoso sexual e o acoso por razón de sexo»; así mesmo, non podemos esquecer que o
empresariado ten –entre outros– un deber de protección dos traballadores fronte ao
acoso sexual. Pois ben, desde esta perspectiva, e de acordo coa nosa normativa inter-
na, o empresariado está obrigado a garantir a seguridade e saúde dos seus traballa-
dores tamén fronte aos riscos psicosociais30, polo que en consecuencia deberá reprimir

29 Solución ao caso (no que ten a ver co presunto acosador), FX 6.º: «Aplicando ao caso o canon de
control anteriormente exposto, non pode estimarse que a decisión xudicial da Sala resulte razoable, pois
supón unha interpretación indebidamente restritiva dos arts. 2 e 181 da LPL, que priva a recorrente da
axeitada tutela xurisdicional dos dereitos fundamentais se estes resultan lesionados no ámbito laboral.
Certamente, á vista do relato fáctico, non é razoable desvincular a acción exercitada da orde social sobre
a base de que o comportamento acosador do traballador demandado era “unha actuación persoal e allea
á relación laboral”. Tal aseveración non atopa sustento no relato fáctico, xa que resultou acreditado que
o demandado era supervisor do restaurante do buque en que a recorrente traballaba como camareira e
inmediato superior xerárquico seu, e que o acoso sexual, cuxa realidade quedou probada na instancia, se
produciu en conexión directa coa relación laboral, ao levarse a cabo, en primeiro lugar, con ocasión da
prestación do traballo da actora e do exercicio polo demandado das funcións inherentes ao seu cargo; e,
en segundo lugar, no centro de traballo onde un e outro coincidían na realización dos seus respectivos
labores. Está acreditado, ademais, que o demandado utilizou a súa superior posición laboral como chantaxe
sexual, en tanto condicionou a permanencia da recorrente no seu posto de traballo ou as posibilidades de
progreso laboral á aceptación dos seus requirimentos sexuais. En definitiva, non cabe dúbida de que a
recorrente formulou unha controversia atribuíble á xurisdición social e que, ao non o apreciar así, a Sala
realizou unha interpretación da orde material de competencias entre as distintas ordes xurisdicionais que
descoñece o dereito da actora ao uso da canle procesual predeterminada pola lei para solicitar a tutela
dos dereitos fundamentais que se lle quebrantaran no ámbito da súa relación laboral».
30 Véxase en extenso VALLEJO DACOSTA, R. (2005) Riesgos psicosociales: prevención, reparación y tutela

sancionadora. Cizur Menor, Thomson-Aranzadi. É opinión compartida pola doutrina a configuración
dos riscos psicosociais como risco incluído dentro da obriga de previr e protexer os traballadores e a
inserción do acoso laboral (incluído o sexual) dentro destes riscos. Así, VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2004)
Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo. Aspectos jurídicos de los riesgos psicosociales. Barce-
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e sancionar –mesmo co despedimento– aqueles subordinados que acosen sexualmen-
te un compañeiro ou unha compañeira da mesma empresa.

Igualmente, a nosa lexislación –tanto o ET como a Lei de prevención de riscos labo-
rais (LPRL)– abordou o problema da protección fronte ao acoso cando as persoas que
son protagonistas, acosador e vítima, destas condutas absolutamente rexeitables per-
tencen a empresas distintas, aínda que comparten o mesmo centro de traballo. En
efecto, este problema pode solucionarse a través da aplicación do disposto no art. 42
do ET en relación co art. 54.2.g) do ET. Esta última disposición, relativa ás causas de
despedimento disciplinario, establece como causa de despedimento «o acoso sexual
ou por razón de sexo ao empresario ou ás persoas que traballan na empresa», o que
permite que o poder disciplinario sexa exercido no ámbito estrito da relación xurídico-
-laboral, mais tamén fóra dela, ao facer referencia ás persoas que traballan na empresa.

En consecuencia, as facultades directivas, malia que circunscritas ao cadro de persoal
que depende de cada empresario, non evitan que un traballador dunha empresa que
comete acoso sexual a unha traballadora doutra empresa distinta poida ser sancionado
polo seu propio empresario, logo de comunicación entre os empresarios implicados
para que aquel baixo cuxa dirección se atope prestando servizos o acosador lle impoña
a sanción correspondente. No mesmo sentido, isto é, de ampliación do ámbito disci-
plinario, pronúnciase a Lei 5/2000, sobre infraccións e sancións na orde social, xa que
a teor do seu artigo 8.13.º bis o acoso sexual é considerado como unha infracción moi
grave «cando se produza dentro do ámbito a que alcanzan as facultades de dirección
empresarial, calquera que for o seu suxeito activo».

Á mesma conclusión pode chegarse cando se analiza a LPRL, posto que o art. 48.1 da
LOIEMH31 en relación co art. 24.3 deste corpo legal, relativo á coordinación de acti-
vidades empresariais no marco preventivo, imponlle á empresa principal un deber de
vixilancia do cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais polos con-
tratistas e subcontratistas con que contratasen a realización dunha obra ou un servizo

lona, Gestión 2000, 140 e ss; NAVARRO NIETO, C. (2005) «Nuevas dimensiones de la prevención y el
aseguramiento de riesgos profesionales: enfermedades de trabajo y riesgos emergentes» en Monereo
Pérez, J. L.; Molían Nazaret, C. e Moreno Vida, M. N. (dirs.) Tratado práctico a la legislación reguladora

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Régimen jurídico de la prevención, asegura-

miento, gestión y responsabilidad. Granada, Comares, 92 e 105.
31 «As empresas deberán promover condicións de traballo que eviten o acoso sexual e o acoso por razón
de sexo e arbitrar procedementos específicos para a súa prevención e para dar saída ás denuncias ou
reclamacións que poidan formular os que fosen obxecto deste».
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correspondente á propia actividade daquela. Xa que logo, como pode doadamente
advertirse, é perfectamente factible de acordo coa nosa lexislación interna imporlle
sancións ao acosador que preste servizos no centro de traballo da vítima cando ambos
pertenzan a empresas distintas.

Cuestión distinta, mais de indubidable interese, é tamén determinarmos os problemas
procesuais que poden presentarse nun suposto destas características, e máis concreta-
mente a cuestión relativa a se no marco dunha acción de tutela de dereitos fundamentais
(arts. 175 e ss. e 181 da LPL) existe ou non un litisconsorcio pasivo necesario que
obriga a que a persoa demandante, vítima de acoso, deba demandar conxuntamente a
empresa ou as empresas que puidesen resultar responsables e a persoa ou as persoas
ás cales se imputa a realización directa da conduta constitutiva de acoso32. Esta cuestión
orixinou un intenso debate que se saldou coa necesidade de que a vítima dirixa a
demanda, alén de contra a empresa ou as empresas concernidas, tamén contra o pre-
sunto acosador a partir da STS de 30 de xaneiro de 2008 (RX\2008\2777), que veu
sinalar que cómpre a situación de litisconsorcio pasivo necesario posto que poden
verse afectados os dereitos e intereses do acosador pola resolución xudicial que poña
fin ao proceso33.

2.3.2. O coñecemento por parte das empresas implicadas do acoso sexual e a súa

responsabilidade no caso

No tocante á segunda cuestión, que versa sobre o problema de se as empresas
concernidas coñecían ou non a conduta de acoso sufrida pola traballadora (a sentenza
de suplicación exonéraas de responsabilidade precisamente por descoñeceren o que

32 Canto a se é posible demandar o compañeiro de traballo autor de acoso sexual dentro do marco dun
proceso de tutela de dereitos fundamentais, a maior parte da doutrina española inclínase favorablemente.
Así, inter alia, DEL REY GUANTER, S. (1993) «Acoso sexual y relación laboral» Relaciones Laborales I,
254; e LOUSADA AROCHENA, J. F. (1996) El derecho de los trabajadores a la protección frente al acoso

sexual. Granada, Comares, 211-212.
33 Non obstante, humildemente considero que o posicionamento que mantén o TS no que ten a ver con
esta cuestión pode ser criticable por varios motivos. En primeiro lugar, porque non existe ningún tipo de
vinculación da acción indemnizatoria co outro traballador da mesma empresa a que se imputa a conduta
de acoso. Así, a decisión xudicial que resolva esta acción concreta (xa sexa a través do proceso ordina-
rio, de xeito acumulado á extinción causal ou ao proceso de tutela de dereitos fundamentais ex. art. 80,
50 ou 180 da LPL respectivamente) élle allea, xa que só van afectar o empresario e o traballador deman-
dante. En segundo lugar, o eventual acosador non é titular da relación xurídica debatida en preito e non
é parte, xa que logo, do proceso. E, por último, malia que a sentenza que recaia nun preito destas carac-
terísticas puidese ter repercusión sobre ese terceiro, este poderá impugnalo mediante o exercicio das
accións xudiciais pertinentes.
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estaba a suceder a bordo do buque), o TC impútalle á Sala un erro substancial na
conceptualización do suposto de feito. Así, non cabe excluír o coñecemento previo
das empresas a respecto do caso cando a traballadora o puxo sobre a mesa do superior
xerárquico do presunto acosador e, ao tempo, os incidentes entre o presunto acosador
e a vítima eran sabidos no barco, iso debido a que o seu responsable non tiña reparos
en recoñecer publicamente a súa obsesión34.

Por outro lado, ao constar como feito probado que as agresións sexuais e os requiri-
mentos «eran coñecidos no barco», non resulta razoable deducir que tal coñecemento
se constrinxiu aos traballadores do buque e non alcanzou ningún responsable empre-
sarial. Certamente, a dedución que realizou a Sala ao respecto, sen argumentación de
ningún tipo, non atopa apoio no relato fáctico e resulta ilóxica tendo en conta a dura-
ción do acoso sexual, a súa publicidade por parte do autor e as peculiaridades dun
centro de traballo en que, como sinala o fiscal, as relacións entre os traballadores e os
empregadores son máis intensas, ao compartiren non só as horas de traballo, senón o
resto da xornada, dada a coincidencia entre lugar de traballo e de residencia.
En definitiva, a apreciación da Sala tamén neste aspecto resultou irrazoable, carente
de todo fundamento, e supuxo unha vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva.

2.4. A fin do proceso: a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco

de 2008

A consecuencia do pronunciamento efectuado polo TC, que anulou a sentenza de
instancia, isto é, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSXPV)
de 2001, o tribunal tivo que resolver o caso conforme ás orientacións dadas polo TC,

34 Solución ao caso (no que ten a ver coas empresas), FX 6.º: «Non obstante, os anteriores razoamentos
non teñen soporte no factum acreditado. En primeiro lugar, a Sala non tomou en consideración que o día
en que a traballadora precisou a atención médica a que fai referencia fora pedirlle previamente explicacións
ao Sr. Wayne Mark (superior xerárquico do Sr. Mason) sobre os motivos do cambio do seu posto de
traballo, ao que aquel lle contestou que, para recuperar o seu anterior posto, «debería pasar pola cama do
Sr. Mason». Lonxe, en consecuencia, de mostrar sorpresa ante un feito descoñecido ou ofrecer razóns do
cambio de posto de traballo, o superior xerárquico do Sr. Mason non fixo outra cousa que avalar a
actuación discriminatoria deste último fronte á recorrente, ao non reaccionar fronte a esta, senón, pola
contra, dar por feito que o mantemento do posto de traballo da actora estaba condicionado a acceder aos
requirimentos sexuais de que fora obxecto. Tampouco a empresa navieira fixo nada ante a conversa
mantida en Santurce entre a recorrente, o seu pai, o alcalde e o Sr. Davey, quen, despos de telefonar á
navieira, sinalou que segundo esta «non era posible facer nada». Obsérvase, en definitiva, que nin os
superiores xerárquicos do traballador demandado nin a empresa navieira a que se comunicou a situación
reaccionaron de ningún modo fronte ao acoso, nin sequera cando, como consta de xeito fidedigno, tiveron
coñecemento expreso del».
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o que culminou cun pronunciamento do TSXPV no curso do ano 2008 polo cal se
responsabilizaba de acoso o Sr. Mason e se lles imputaba responsabilidades ás empre-
sas concernidas, a excepción feita de Consulmar SL, sen que coubese a admisión das
alegacións das empresas que, basicamente, se centraron en proclamaren a prescrición
da acción por parte da actora.

3. Acceso ao emprego, esforzo físico e discriminación por razón de sexo

Aínda hoxe é relativamente frecuente atoparmos supostos de discriminación por ra-
zón de sexo no acceso ao emprego. É o suposto que tivo a ocasión de coñecer a
Defensoría para a Igualdade entre Mulleres e Homes (DIMH) do Goberno vasco no
asunto Faes Farma SA (expediente D/5/2008)35, aínda que antes de abordarmos o
procedemento e a resolución emitida por este órgano cómpre realizarmos algunhas
consideracións previas sobre a discriminación por razón de sexo no acceso ao emprego.

Polo que respecta ao acceso ao emprego, non cabe dúbida de que é no momento de
incorporación da muller ao posto de traballo idóneo canto á súa formación profesio-
nal cando a discriminación por razón de sexo pode facerse claramente patente. Neste
sentido, debe afirmarse de xeito tallante que as condutas discriminatorias por razón
de sexo están proscritas desde o momento do acceso ao emprego até a finalización da
relación de traballo, en suma, ao longo e largo da vida laboral. Así o confirma o Tri-
bunal Constitucional, entre outros, na STC 29/2002, de 11 de febreiro, a argumentar
que «non pode manterse que só cando está en curso unha relación laboral poida xerarse
unha conduta discriminatoria, senón que a discriminación pode viciar tamén actuacións
relativas ao acceso ao emprego ou ao seu mantemento36».

35 Resolución dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://www.emakunde.euskadi.net/
u72-10010/es/contenidos/informacion/informes_recomendaciones/es_informes/adjuntos/
Resolucion%20D-05-2008%20FAES%20FARMA.pdf>.
36 Tamén se manifesta no mesmo sentido o FX 3.º da STC 173/1994, cando sinala que «polo que atinxe
á prohibición de discriminación por razón de sexo, establecemos que tal prohibición constitúe un límite
ao exercicio da liberdade empresarial de contratación, tamén aplicable na fase de acceso ao emprego,
o que obriga o empregador a utilizar un criterio neutro predicable por igual para o home e a muller no
caso das discriminacións directas, así como a rexeitar aqueles outros criterios que, aínda sendo formal-
mente neutros, produzan un resultado adverso para os integrantes dun e outro sexo, no suposto das
denominadas discriminacións indirectas ou de impacto adverso. Procede, pois, considerar que tal regra
procesual, no contexto dunha conduta discriminatoria no acceso ao emprego, está encamiñada
dereitamente a facer transparentes, co fin de seren ponderados polo órgano xudicial na súa función
tuteladora do dereito fundamental os criterios que para a selección dos traballadores utilizou o empregador
(STXCE de 30 de xuño de 1988, asunto Comisión contra a República Francesa), dada a singular dificultade
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A prohibición da devandita discriminación ten por obxecto limitar o poder empresa-
rial ex art. 38 da CE, de forma que no procedemento de selección dos traballadores
para un posto, o principio de non-discriminación por razón de sexo recollido no art.
35 da CE impida o empresario empregar este como criterio determinante na selec-
ción, esixir diferentes requisitos segundo o sexo á hora de contratar os traballadores e,
en fin, utilizar sistemas de exclusión dun maior número de mulleres (ou de homes) de
forma inxustificada. Esta prohibición enmárcase dentro dun contexto moi particular,
e é que o acceso ao mercado de traballo constitúe o momento máis difícil de control e
aplicación da prohibición de discriminación por sexo. No ámbito privado rexe a
liberdade de contratación e a decisión de contratar un traballador ou outro é unha
decisión empresarial discrecional; aínda que todas as decisións discrecionais, e por
tanto tamén a liberdade empresarial de contratación, están limitadas polo respecto dos
dereitos fundamentais, a súa efectividade neste terreo é máis difícil.

Como se sinalou, un dos terreos onde se formulan problemas de igualdade para as
mulleres no acceso ao traballo atópase na utilización do sexo como criterio de selec-
ción de traballadores para determinados empregos. Este aspecto constitúe a dificultade
que debeu encarar a Defensoría para a Igualdade de Mulleres e Homes do Goberno
vasco no asunto Faes Farma SA, posto que esta empresa fundamentaba a súa decisión
de empregar dous varóns nunha área específica –a Área de Produción– no esforzo
físico que requirían os postos de traballo que pretendía cubrir. Certamente, a empresa
solicita dous homes para ocuparen dous postos determinados, sen permitir que ningunha
muller concorra ao proceso de selección, por razóns baseadas exclusivamente no alto
risco que comporta a manipulación de determinadas cargas e, en consecuencia,
péchalles o paso ás mulleres –isto é, non só limita o seu acceso aos postos menciona-
dos, senón que o prohibe– fundamentando a súa decisión na menor fortaleza física e
maior debilidade da muller en relación ao varón como algo que corresponde á natureza
das cousas per se e para todo caso.

probatoria que reviste en tales casos a constatación da conduta empresarial discriminatoria, máxime na
modalidade cualificada como indirecta ou de resultado adverso. Ora ben, esta esixencia ao empregador
de acreditar que os criterios seguidos son alleos a todo móbil de tratamento discriminatorio, por descan-
sar en razóns obxectivas, só é procedente naqueles casos en que a parte demandante achega ao proceso
un mínimo de indicios abondos, ou un principio de proba que xere razoablemente unha aparencia ou
presunción sobre a realidade da conduta empresarial que se denuncia».
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3.1. Suposto de feito

Con data de 25 de xaneiro de 2008 recibe entrada na Defensoría para a Igualdade de
Mulleres e Homes un pedimento presentado por unha profesora dun instituto de for-
mación profesional de Bilbao polo cal se lle insta a intervir fronte á empresa Faes
Farma SA. A situación estriba en que esta empresa solicitara por teléfono que o insti-
tuto lle enviase un rapaz para a subscrición dun contrato de traballo de seis meses de
duración. Ante tales circunstancias, o instituto pídelle á empresa que lle envíe o perfil
específico do posto de traballo para o cal se solicita un traballador masculino. A em-
presa denega tal solicitude e reitera o seu pedimento de envío inmediato dun traballador
masculino. O instituto, pola súa vez, insiste no envío do perfil en cuestión, por entender
que un centro educativo non pode acceder a unha solicitude destas características, xa
que podería tratarse dun suposto de discriminación en relación coas alumnas do cen-
tro; así mesmo, solicita manter unha entrevista coa persoa responsable da xestión de
persoal da empresa Faes Farma SA, quen se nega a ter ningunha reunión, segundo os
feitos alegados. Ante as discrepancias xurdidas entre a empresa e o instituto de forma-
ción profesional, elévase o ton das conversas, que finalizan sen se chegar ningún a
acordo entre as partes implicadas.

No marco das súas atribucións, a Defensoría estimou oportuno actuar con carácter
previo ao inicio de calquera procedemento, co obxecto de determinar preliminarmen-
te se concorrían ou non circunstancias abondas que xustificasen un proceso de inves-
tigación e, xa que logo, a súa actuación no marco dos procesos de tutela contra
comportamentos que puideren constituír discriminación directa ou indirecta por ra-
zón de sexo. Daquela, buscouse contrastar o relato fáctico expresado na denuncia co
relato dos feitos achegados verbalmente polo director de Recursos Humanos da em-
presa Faes Farma SA, o que levou a Defensoría a concertar unha cita con aquel que
tivo lugar o 18 de febreiro de 2008 nas dependencias da empresa.

Na citada reunión, o director de Recursos Humanos expresou nun primeiro momen-
to a súa sorpresa ante a posición adoptada polo instituto de formación profesional,
e iso así por canto sinalou que a empresa contaba cun cadro de persoal maioritaria-
mente integrado por mulleres, en que a súa presenza alcanzaba mesmo os postos de
maior responsabilidade. Doutra banda, e xa en relación co caso, admitiu que a soli-
citude cursada ao instituto non se referira exclusivamente a un único traballador
masculino, senón que o pedimento concernía ao envío de dous traballadores varóns
para cubrir senllos postos de traballo para realizaren tarefas de esforzo dentro da
Área de Produción.
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A xustificación para a cobertura dos devanditos postos de traballo mediante
traballadores varóns estaba no factor de esforzo que requirían determinadas tarefas na
Área de Produción (onde practicamente prestan servizos exclusivamente traballadores
masculinos, a diferenza da Área de Acondicionamento, onde traballan mulleres de
forma maioritaria), ao ter que se levantar distintas cargas que dificilmente poderían
erguer mulleres, non sendo pesos inferiores a 20/22 kg. Con todo, o mesmo director
de Recursos Humanos sinalou que moitos dos pesos que debían alzarse eran medidos
en toneladas, así como que cada certo tempo (aproximadamente cada 8 horas) era
necesario cambiar determinado instrumental que comportaba que cando menos dous
homes tivesen que elevar un peso considerable.

Polo anterior, solicitóuselle información sobre o grao de mecanización na Área de
Produción da empresa coa finalidade de coñecer se as tarefas de esforzo encomenda-
das nela eran de tal envergadura e periodicidade que, no seu caso, puidesen xustificar
obxectiva e razoablemente a solicitude de traballadores masculinos para cubriren postos
de traballo na Área de Produción de xeito que non constituíse, eventualmente, un
suposto de discriminación por razón de sexo no acceso ao emprego. Ante a dita inte-
rrogante, o director de Recursos Humanos non ofreceu ningún dato exacto de mecani-
zación; no entanto, sinalou que a empresa contaba con mecanización abonda e que,
para alén disto, cumpría coa normativa de prevención de riscos laborais.

Xunto ás consideracións anteriores, solicitouse información sobre o convenio colecti-
vo aplicable á empresa, así como sobre se a empresa contaba cun plan de igualdade.
Á primeira interrogante, o director de Recursos Humanos respondeu que subscribiran
un convenio colectivo no ano 2007, cuxa duración e vixencia se estendía até o 2010;
mentres que á segunda contestou que o centro de traballo da empresa radicado en
Bilbao non chegaba aos 250 traballadores, polo que non tiña a obriga de subscribir
ningún plan de igualdade como prescribe a Lei orgánica 3/2007, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes.

Asemade, na mesma mañá do 18 de febreiro e sempre no marco das actuacións pre-
vias que a Defensoría pode abrir para determinar se inicia un proceso de investigación
de oficio, as asesoras xurídicas designadas para tal efecto trasladáronse ao centro de
formación profesional implicado coa finalidade de manteren unha conversa coa pro-
fesora denunciante, a cal reiterou o relato de feitos formulado no escrito inicial pre-
sentado ante a Defensoría.
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Á vista dos datos obtidos oralmente e sempre co fin de obter a maior cantidade infor-
mación posible no marco das actuacións previas conducentes, de ser o caso, á apertu-
ra dun proceso de investigación, a Defensoría entendeu oportuno solicitar certa docu-
mentación e información ao Comité de Empresa de Faes Farma SA, que con suma
celeridade foi remitida. Así mesmo, e coa finalidade determinar se o principio de
igualdade por razón de sexo resultaba lesionado neste caso, adoptou a decisión de
resolver o caso mediante un acordo de iniciación para proceder a practicar as dilixencias
de investigación necesarias para o esclarecemento dos feitos. En consecuencia,
pedíuselle información aclaratoria á empresa no que tiña a ver co grao de mecaniza-
ción na Área de Produción e que xustificase de maneira razoada o carácter esencial de
esforzo físico esixido para prestar servizos nela, así como os criterios eventualmente
establecidos para excluír as mulleres do acceso aos mencionados postos de traballo.
De igual forma, demandouse toda a documentación relativa á avaliación de riscos
laborais e as medidas de seguridade e saúde na empresa.

Á vista da documentación recibida posteriormente, procédese a resolver o expediente
D/5/2008 cunha resolución que pon fin ao procedemento, dá conta do resultado das
investigacións efectuadas e propón con carácter eventual as medidas de conciliación
que se consideran oportunas coa finalidade de erradicar situacións ou prácticas
discriminatorias ou que poidan obstaculizar a igualdade de oportunidades de mulleres
e homes.

3.2. Resolución da Defensoría para a Igualdade de Mulleres e Homes do País

Vasco

Após o exame da documentación e información solicitadas durante o procedemento a
que se fixo referencia, a Defensoría entendeu que a conduta da empresa Faes Farma
SA, que impedía que as mulleres participasen no proceso de selección para o acceso a
un emprego ou posto nas seccións de Produción Farmacéutica (Sólidos) e Central de
Pesadas, constituía un suposto de discriminación directa no acceso ao emprego por
razón de sexo. Este extremo sustentouse sobre o relato fáctico dos feitos, ao non se
permitir en ningún caso que as mulleres puidesen acceder ao proceso de selección
para a cobertura de determinados empregos dentro da empresa, pois, sempre segundo
os datos achegados tanto polo Comité de Empresa como polo Comité de Seguridade
e Saúde, non había de persoal feminino nas devanditas seccións, xa que «de feito
nunca se adscribiu persoal feminino aos devanditos postos»; establecíase, por tanto,
unha segregación de postos de traballo por sexos baseada no esforzo físico que require
o levantamento de determinadas cargas. A empresa xustificaba o devandito
comportamento nos «riscos inherentes de manipulación de cargas».
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Sendo esta a conclusión xeral do suposto, debemos non obstante achegarnos á dupla
dimensión que deste asunto debía encararse no caso para a súa correcta comprensión,
xa que, por un lado, cómpre determinarmos con carácter xeral cando nos atopamos
ante un suposto de discriminación por razón de sexo no acceso ao emprego; e, polo
outro, se este se xustifica de xeito obxectivo e razoable no factor de esforzo físico a
que alude a empresa como elemento determinante xa non só para non se contrataren
mulleres, senón mesmo para impedir que estas concorran ao proceso de selección que
dá acceso a postos ou empregos nas seccións de Produción Farmacéutica (Sólidos) e
Central de Pesadas. E é que debemos analizar se existe algunha xustificación como a
establecida no art. 5 da LOIEMH que permitiría establecer que nos atopamos ante un
suposto de discriminación que non está vedado pola nosa normativa vixente.

3.2.1. Excepción do principio de non-discriminación no acceso ao emprego:

traballos prohibidos ás mulleres ou requisitos profesionais esenciais

A normativa reguladora da igualdade de tratamento entre mulleres e homes no ámbito
comunitario (art. 2.6 da Directiva 76/207/CEE37), recollendo a doutrina do Tribunal

37 A primeira disposición do dereito comunitario no que ten a ver cos requisitos profesionais foi a alínea
2 do artigo 2 da Directiva 76/207/CEE, relativa á igualdade de tratamento entre homes e mulleres no
acceso ao emprego, á formación e á promoción profesionais e ás condicións de traballo. Este artigo
prohibe calquera discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo; ora ben, unha excepción ao
principio de igualdade de tratamento é posible cando se dan as condicións da segunda alínea: «Esta
directiva non obstará a facultade que teñen os estados membros de excluíren do seu ámbito de aplicación
as actividades profesionais e, chegado o caso, as formacións que a elas conduzan, para as cales o sexo
constitúe unha condición determinante en razón da súa natureza ou das condicións do seu exercicio».
Esta disposición foi emendada pola Directiva 2002/73/CE. Agora, a alínea 6 do artigo 2 da versión
consolidada desta directiva sobre a igualdade de tratamento entre homes e mulleres no emprego está
redactada como segue: «Os estados membros poderán dispor, polo que respecta ao acceso ao emprego,
incluída a formación pertinente, que unha diferenza de tratamento baseada nunha característica relacio-
nada co sexo non constituirá discriminación cando, debido á natureza das actividades profesionais con-
cretas ou ao contexto en que se leven a cabo, a devandita característica constitúa un requisito profesional
esencial e determinante, sempre e cando o obxectivo sexa lexítimo e o requisito proporcionado».

Tamén a Directiva 2000/43/CE, relativa á igualdade de tratamento das persoas independentemente da
súa orixe racial ou étnica, e a Directiva marco 2000/78/CE permiten excepcións no tocante aos requisi-
tos profesionais esenciais. As disposicións relativas a estes requisitos profesionais esenciais están for-
muladas grosso modo do mesmo xeito, mais presentan algunhas diferenzas, en particular as da Directiva
marco. A xurisprudencia do tribunal competente na materia de momento só ten por obxecto as excepcións
relacionadas co principio de igualdade de tratamento entre homes e mulleres. Ademais, a alínea 2 do
artigo 9 da Directiva 76/207/CEE obriga os estados membros a examinaren periodicamente as excepcións
relacionadas coas esixencias profesionais co fin de comprobaren, tendo en conta a evolución social, se está
xustificado manter estas exclusións; esta cláusula non foi emendada pola Directiva 2002/73/CE e só quedou
lixeiramente modificada na Directiva 2006/54 (refundición). Esta directiva, na alínea 3 do artigo 31 esta-
blece que os estados membros deberán comunicar cada oito anos o resultado destes exames á Comisión.
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de Xustiza das Comunidades Europeas (TXCE), foi incorporada ao dereito español
no actual artigo 5 da Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva
de mulleres e homes. Esta disposición establece a posibilidade de opor excepción á
aplicación do principio de non-discriminación no acceso ao emprego cando sinala o
seguinte: «Non constituirá discriminación no acceso ao emprego, incluída a forma-
ción necesaria, unha diferenza de tratamento baseada nunha característica relaciona-
da co sexo cando, debido á natureza das actividades profesionais concretas ou ao
contexto en que se leven a cabo, a devandita característica constitúa un requisito pro-
fesional esencial e determinante, sempre e cando o obxectivo sexa lexítimo e o requi-
sito proporcionado». Dito doutro modo, a nosa normativa permite que en determina-
das circunstancias excepcionais e para determinadas actividades profesionais poidan
existir diferenzas de tratamento por razón de sexo, sen que por iso se consideren
discriminacións prohibidas.

Pois ben, a previsión contida no art. 5 da LOIEMH trae causa na normativa comuni-
taria que permitiría excluír o acceso das mulleres a determinadas profesións, de tal
maneira que se trata dunha disposición que debe ser obxecto dunha interpretación
sumamente restritiva. Por esta razón, cómpre determinarmos que tipo de actividades
poden xustificar esta diferenza de tratamento, e se a actividade desempeñada nas
seccións de Produción Farmacéutica (Sólidos) e Central de Pesadas está dentro daquelas
que, no seu caso, permitirían restrinxir o acceso das mulleres aos devanditos empregos
sen por iso –insístese– constituír un comportamento prohibido de acordo co noso
ordenamento xurídico.

Para poder internarnos nesta materia faise necesario pórmos de manifesto que, nos
pronunciamentos ditados polo TXUE en que se aceptou a devandita excepción38, as
actividades obxecto de axuizamento separábanse profundamente da desenvolvida na
empresa Faes Farma SA, ao teren todas elas a ver con tarefas vinculadas a postos de
vixilancia en prisións (STXCE de 30 de xuño de 1998, asunto Comisión contra

38 En relación con esta cuestión, o TXCE ditou as seguintes sentenzas: Sentenza de 8 novembro de 1983,
asunto C-165/82, recompilación 1983, p. 3431 (Comisión/Reino Unido); Sentenza de 21 maio de 1985,
asunto C-248/83, recompilación 1985, p. 1459 (Comisión/Alemaña); Sentenza de 15 maio de 1986,
asunto C 222/84, recompilación 1986, p. 1682 (Johnston); Sentenza de 30 xuño de 1988, asunto 318/86,
recompilación 1988, p. 3559 (Comisión/Francia); Sentenza de 26 outubro de 1999, asunto C-273/97,
recompilación 1999, p. 7403 (Sirdar); Sentenza de 11 xaneiro de 2000, asunto C-285/98, recompilación
2000, p. 69 (Kreil) e Sentenza de 11 marzo de 2003, asunto C-186/01, recompilación 2003, p. I-2479
(Dory).
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Francia39), determinadas actividades de policía exercidas en situacións de graves dis-
turbios (STXCE de 15 de maio de 1986, asunto Johnston40) ou o desenvolvemento do
servizo en determinadas unidades de combate especiais (STXCE de 26 de outubro de
1999, asunto Sirdar41). Pola súa banda, hase de constatar que o TXCE na súa sentenza
de 11 de xaneiro de 2000 (asunto Kreil42), relativa a un caso de negación da solicitude
de alistamento no exército federal alemán para ocupar un emprego no servizo de
mantemento (electromecánica de armas), entendeu que a normativa alemá que prohi-
be o acceso das mulleres aos postos de traballo que impliquen armas, e que só permite
o acceso daquelas ás unidades sanitarias e ás formacións de música militar, contradicía
a Directiva por se tratar dunha disposición prohibitiva de carácter xeral e non excep-
cional43. No mesmo sentido, consideráronse contrarios ao principio de igualdade a

39 Na sentenza do asunto C-318/86 (Comisión/Francia), o Tribunal precisa que a derrogación só
pode aplicarse a actividades profesionais específicas, así como engade que debe ter certa transparen-
cia que permita un control eficaz pola Comisión e, en principio, debe poder adaptarse á evolución social.
O Tribunal estima, por tanto, contraria á Directiva a práctica de atribuír postos nun corpo de funcionarios
segundo unha porcentaxe determinada para as mulleres e para os homes.
40 No asunto Johnston (C-222/84) o TXCE especifica que unha derrogación do dereito individual de
igualdade de tratamento debe ser sometida a unha interpretación estrita. Este asunto refírese ao porte de
armas de fogo só polos axentes varóns no exercicio das súas funcións policiais en Irlanda do Norte.
As policías non eran equipadas con armas de fogo nin recibían ningún adestramento para o seu manexo
e, xa que logo, estaban excluídas destas funcións. Considerábase, entre outros motivos, que elas corrían
o risco de se converteren con máis frecuencia en branco de atentados, política motivada polas circuns-
tancias particulares de Irlanda do Norte, caracterizadas por graves disturbios internos. O Tribunal admite
nestas circunstancias particulares unha excepción ao principio de igualdade de tratamento. Ademais,
a sentenza pon de relevo que cómpre examinar cada situación particular e que non se admite ningunha
excepción xeral ao principio de igualdade de tratamento; os estados membros teñen a obriga de examinaren
periodicamente as exclusións no dereito nacional.
41 Ao igual que no asunto Johnston (C-222/84), tamén son as circunstancias específicas as que xustifican
unha derrogación na sentenza Sirdar (C-273/97). O Reino Unido excluíra do ámbito de aplicación da
Directiva 76/207/CEE as unidades de combate dos Royal Marines. O Tribunal considera que as condicións
específicas de intervención desta unidade xustifica que a súa composición siga a ser de forma exclusiva
masculina.
42 O Tribunal aplica o mesmo enfoque que na sentenza do caso da Comisión contra Francia na sentenza
do asunto Kreil (C-285/98), relativa á exclusión das mulleres da práctica totalidade dos postos de traballo
na Bundeswehr da República Federal de Alemaña. Tal excepción non pode xustificarse pola natureza
específica dos postos de traballo en cuestión nin polo contexto particular en que se exercen estas activi-
dades. Doutra parte, o Tribunal non acepta unha derrogación xeral para as medidas adoptadas por moti-
vos de seguridade pública.
43 Tamén dentro desta tipoloxía de sentenzas pode citarse o asunto Dory (C-186/01) en que se pon en
causa o servizo militar obrigatorio para os homes en Alemaña. O Sr. Dory séntese vítima dunha discrimi-
nación por razón de sexo, porque durante o servizo militar obrigatorio non ten dereito a exercer unha
profesión e porque este servizo atrasa o seu acceso á vida profesional. O Tribunal especifica que as
decisións dos estados membros no relativo á organización das súas forzas armadas non quedan excluídas,
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xenérica prohibición do traballo das mulleres no interior das minas e o seu traballo en
medios hiperbáricos e de mergullo na STXCE de 1 de febreiro de 2005 (asunto Comi-
sión contra Austria).

Polo que respecta a España, o Decreto de 26 de xullo de 1957, sobre traballos prohi-
bidos a mulleres, foi formalmente derrogado pola Lei de prevención de riscos laborais,
aínda que o TC en sentenzas anteriores a estas datas xa riscara de discriminatorias
determinadas prohibicións de acceso ao traballo establecidas para as mulleres. En
efecto, o TC outorgou o seu amparo a mulleres que reclamaban fronte a denegacións
de acceso a certas profesións por razón do seu sexo. Así, no acceso ás Forzas Arma-
das (en concreto aos estudos previos de formación profesional na Academia Xeral do
Aire, STC 216/1991), e no acceso ao traballo nas minas (STC 229/1992). En relación
con sentenzas máis recentes, destaca a do Tribunal Supremo de 8 de febreiro de 2001
(art. 544), que risca de discriminatoria a negativa de admisión na comunidade de
pescadores de El Palmar, como requisito previo para traballar, cando as razóns que
xustifican a devandita negativa se fundan no sexo.

Polo anterior, cabe concluírmos que, de acordo coa normativa aplicable sobre a mate-
ria, a exclusión absoluta no acceso ao emprego das mulleres ás actividades
desenvolvidas nas seccións de Produción Farmacéutica (Sólidos) e Central de Pesa-
das na empresa Faes Farma SA constitúe un comportamento prohibido que vulnera o
principio de igualdade e non-discriminación recoñecido no noso dereito ao máis alto
rango constitucional (art. 14 da CE), ao non poder incluír a actividade concreta da
empresa Faes Farma SA baixo a excepción contida no art. 5 da LOIEMH.

3.2.2. As condicións biolóxicas da muller e o esforzo físico como razóns causantes

da discriminación no acceso ao emprego por razón de sexo

Cabe, porén, afondarmos aínda máis nesta materia e internármonos noutra das consi-
deracións anteriormente apuntadas, a de determinar se o esforzo físico requirido pode

no seu conxunto, da aplicación do dereito comunitario; non obstante, diso non se desprende que este
dereito regule as decisións de organización militar adoptadas polos estados membros que teñan por
obxectivo a defensa do seu territorio ou dos seus intereses esenciais. O dereito comunitario non se aplica
á decisión de Alemaña de asegurar a súa defensa mediante un servizo militar obrigatorio. O Tribunal
considera que as repercusións desfavorables sobre o acceso ao emprego non poden obrigar o estado
membro de que se tratar nin a estender ás mulleres a obriga de prestar o servizo militar e, por tanto,
a imporlles as mesmas desvantaxes en materia de acceso ao emprego, nin a suprimir o servizo militar
obrigatorio.
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proporcionarlle á empresa unha xustificación suficiente (obxectiva e razoable) como
para superar o test de igualdade e non-discriminación establecido pola Constitución.

En efecto, cando a empresa Faes Farma SA solicita traballadores varóns exclusiva-
mente para realizaren determinadas tarefas e motiva a exclusión do acceso das mulleres
aos postos nas seccións de Produción Farmacéutica (Sólidos) e Central de Pesadas no
esforzo físico que é necesario para o levantamento de determinadas cargas, provoca
unha feminización e masculinización das tarefas en función –insístese– das condicións
físicas da muller, entendidas estas como de maior febleza en todos os supostos en
relación cos varóns. Nestas circunstancias, convén lembrarmos (como xa resolveu o
TC na Sentenza 229/1992, para un suposto de discriminación no acceso ao emprego
das mulleres no interior das minas) que calquera norma, e con maior motivo unha
práctica empresarial, que responda a unha finalidade de protección da muller como
suxeito fisioloxicamente máis feble, supón referendar ou reforzar unha división sexista
dos traballos e funcións mediante a imposición ás mulleres de límites en aparencia
vantaxosos, mais que lles supoñen unha traba para o seu acceso ao mercado de traballo.

A empresa defende a súa postura principalmente sobre dous argumentos. Segundo o
primeiro, a exclusión do acceso das mulleres á sección de pesadas basearíase na nor-
mativa de prevención de riscos laborais. En particular, a empresa desexa referendar o
seu comportamento no disposto no RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicións
mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe
riscos (en particular dorsolumbares) para os traballadores, que desenvolve o disposto
na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, para que o Insti-
tuto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) elabore unha guía técni-
ca sobre a manipulación manual de cargas. De conformidade coa citada guía técnica,
as cargas que entrañan un risco intolerable son ben aquelas que pesen máis de 3 kg e
se manipulen en condicións ergonómicas desfavorables, ben as de máis de 25 kg,
que constitúen un risco en si mesmas aínda que non existan outras condicións
ergonómicas desfavorables.

En segundo lugar, a empresa xustifica a súa decisión no disposto no artigo 7 do Conve-
nio n.º 127 da OIT, de 1967, sobre o peso máximo de carga que pode ser transportada
por un traballador44. Este artigo sinala que «o emprego de mulleres e mozos traballado-
res no transporte manual de carga que non sexa lixeira será limitado» (a letra grosa é

44 O citado convenio forma parte das fontes normativas en materia preventiva e é de aplicación en
España, xa que o texto internacional foi ratificado polo noso país o 6 de marzo de 1967.
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nosa), e na alínea segunda indica que «cando se empregue mulleres e mozos traballado-
res no transporte manual de carga, o peso máximo desta carga deberá ser considera-
blemente inferior ao que se admita para traballadores adultos de sexo masculino».

Pois ben, convén realizarmos unha serie de consideracións sobre a normativa salientada
e a súa capacidade para sustentar unha prohibición do acceso da muller aos postos de
Produción Farmacéutica (Sólidos) e Central de Pesadas. A respecto do disposto no
RD 487/1997 e na guía técnica elaborada por recomendación da propia norma, cómpre
non esquecermos que de acordo coa normativa relativa á prevención de riscos laborais,
modificada mediante a LOIEMH, é necesario que as empresas introduzan unha di-
mensión de xénero nas políticas empresariais de seguridade e saúde laboral, o que
supón que a igualdade é un dos fins principais das políticas de seguridade e saúde
laboral, xa que parece evidente que a devandita materia incide de xeito importante
non só no benestar no emprego, senón como acaece neste caso, como mecanismo que
lles permite ás mulleres accederen a determinados empregos.

Nesta mesma orde de consideracións, é necesario lembrarmos que o artigo 25 da Lei
31/1995, de prevención de riscos laborais, esixe ao empresariado como obriga que
estableza unha protección xeral de todos os traballadores e unha protección específica
de certos grupos que son máis sensibles ou vulnerables –ou simplemente merecedores–
dunha protección especial en razón das súas características persoais, os riscos especí-
ficos ou a modalidade de contratación. Esta obriga vai para alén, desde a perspectiva
da avaliación de riscos dos postos que puideren ser ocupados por mulleres, da protec-
ción da maternidade ou a lactación.

Doutra parte, pode dicirse que o convenio da OIT antes citado é un instrumento nor-
mativo que persegue protexer a muller fronte a determinados riscos limitando –que
non prohibindo– o acceso a determinados empregos. Ao respecto, debe lembrarse,
como xa o fixo a STC 229/1992 ao aplicar a súa doutrina ao caso de autos, que en
moitas ocasións esta lexislación orixinariamente protectora responde a prexuízos,
opinións preconcibidas, que xogan un papel importante na formación e o mantemento
de discriminacións. Téñase en conta, iso si, que o TC na devandita sentenza, acollendo
o amparo da actora, enfrontaba unha norma que prohibía o traballo das mulleres no
interior das minas, mentres que a normativa da OIT non prohibe, senón que limita,
o emprego do colectivo de traballadores sensibles a determinadas cargas. Porén,
o comportamento da empresa é o de impedir a concorrencia ao proceso de selección
e, xa que logo, o acceso a determinados postos, de tal maneira que de facto prohibe o
acceso da muller a eses empregos con base no prexuízo da menor fortaleza física en
relación ao varón como algo que corresponde á natureza das cousas.
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É a partir dese prexuízo desde o que se pode chegar a entender infundadamente que a
diferenza física que existe entre os homes e as mulleres é suficiente para xustificar
unha prohibición de acceso das mulleres a determinados postos de traballo ou empregos,
como acontece na empresa Faes Farma SA. En efecto, aínda que a especial dureza do
traballo pode requirir determinadas esixencias de fortaleza e condición física, estas
terán que ser esixibles por igual ao home ou á muller, á marxe do sexo, sen que poida
ser relevante ao respecto a eventualidade de que un maior número de homes as reúna
no caso concreto. Comprobadas estas, non existe ningunha razón (salvo que estea en
xogo, o que non ocorre no caso, o embarazo ou a maternidade) que poida xustificar a
exclusión absoluta da muller deste tipo de traballo.

Así mesmo, procede sinalarmos que aínda que o contido do disposto no Convenio n.º
127 da OIT obedecese a razóns históricas que puideron xustificalo, estas razóns non
son xa na actualidade fundamento abondo para sustentaren a prohibición ás mulleres
do acceso aos empregos das seccións mencionadas, xa que, insisto, o devandito con-
venio non prohibe –como si o fai de facto a empresa–, senón que limita, o acceso de
certos colectivos sensibles (mulleres e xente nova) a empregos que comporten un
levantamento de cargas que non sexan lixeiras. A disposición internacional, sempre
de acordo co sistema de fontes normativo, debe cribarse co disposto na normativa
interna de cada estado parte dun convenio internacional e, neste sentido, a nosa nor-
mativa interna de prevención de riscos laborais (art. 25 da LPRL) esixe ao empresariado
que garanta de xeito específico a protección dos traballadores especialmente sensi-
bles (non só mulleres, senón tamén mozos ou traballadores temporais) fronte a deter-
minados riscos, sempre de acordo coas esixencias psicofísicas dos respectivos postos
de traballo.

Estas esixencias deben ser, insisto, iguais e neutrais para traballadores de ambos os
sexos en cumprimento da normativa internacional, comunitaria e nacional en materia
de igualdade e non-discriminación por razón de sexo. En consecuencia, a alusión á
aplicación do artigo 7 do convenio da OIT mencionado filtrada pola nosa normativa
interna conduce a realizar unha axeitada valoración dos postos de traballo baixo o
prisma da dimensión de xénero na política da empresa en materia de seguridade e
saúde laboral, e establecer uns requisitos por igual para ambos os sexos (sexualmente
neutrais) á hora de concorreren ao proceso de selección no acceso ao emprego sen
condicionar a exclusión taxativa da muller a eles e prexulgar que toda muller é
fisicamente feble apenas pola súa condición de muller.
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3.3. Resolución ao caso

No caso que tratamos, a empresa veu prohibir de xeito prexuizoso e taxativamente o
acceso das mulleres a determinados postos, de tal maneira que lles vedaba a posibilidade
de realizaren determinados traballos na empresa, ao se establecer unha exclusión vin-
culada directamente ás diferenzas de sexo. Neste sentido, debemos sinalar que non
existían razóns concluíntes que permitisen chegar á conclusión de que as condicións
especialmente gravosas do traballo nas seccións Farmacéutica (Sólidos) e Central de
Pesadas, ou o risco para a saúde ou de accidentes, aumenten en todos os casos pola
constitución e as condicións da muller a respecto das do varón. Malia que a especial
dureza deste traballo pode requirir determinadas esixencias de fortaleza e condición
física, estas haberán de ser esixibles por igual ao home ou á muller, á marxe do sexo,
sen que poida ser relevante ao respecto a eventualidade de que un maior número de
homes poidan reunir no caso concreto esas esixencias. Revisadas estas esixencias,
pode dicirse que o comportamento da empresa ao impedir o acceso das mulleres a
determinados empregos non respecta a esixencia constitucional de igualdade de dereitos
entre homes e mulleres, e por iso se conclúe a sinalar a incompatibilidade da devandita
actitude coa interdición de discriminación por razón de sexo do art. 14 da CE (STC
229/1992)45.

45 Non quixeramos deixar de mencionar no contexto deste comentario algunha STC máis recente, en que
se insiste precisamente nas consideracións apuntadas con anterioridade. Trátase da STC 250/2000, de 30
de outubro de 2000, en que o factor do esforzo físico constituía obxecto de axuizamento. En reiterada
xurisprudencia (SSTC 145/1991, de 1 de xuño; 58/1994, de 28 de febreiro; 147/1995, de 6 de outubro,
e 198/1996, de 3 de decembro), o TC adoptou como doutrina constante, e á marxe do matiz propio de
cada caso, a do carácter sospeitoso do factor do esforzo físico como criterio único de valoración, polo
que ten de calidade predominantemente masculina que determina, en principio, que non se trate dun
criterio de valoración sexualmente neutral, senón que implica unha vantaxe inxustificada para os varóns;
admítese, no entanto, aínda que con carácter restritivo, a súa posible operabilidade, supeditada á dupla
condición de que o devandito factor sexa un elemento esencial na tarefa de que se tratar, e de que na
valoración desta non se teña en conta o esforzo físico como criterio único de valoración, mais que se
combine con outras características máis neutras canto ao impacto en cada un dos sexos. A doutrina xeral
así establecida integra unha regra xeral e unha excepción, e tanto a unha como a outra constitúen pautas
xurisprudenciais que deben ser consideradas á hora da súa posible aplicación aos complexos casos que
se suscitan na realidade. Porén, o certo é que o propio Tribunal Constitucional sinala nesta sentenza que,
en calquera caso, existiría discriminación de se pechar o paso da muller á categoría masculinizada, e
viceversa, feito que parece concorrer neste caso, ao impedir que as mulleres poidan someterse a un
proceso de selección para a cobertura de determinados postos de traballo.
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4. A distribución do tempo de traballo e a discriminación por razón de sexo

Parece de todo oportuno, no contexto desta contribución, mencionarmos un grupo de
conflitos que se producen con bastante asiduidade e que, malia non seren novos, al-
canzan unha nova dimensión derivada das modificacións efectuadas pola Lei 3/2007,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes46; estamos a nos referir a todos os
supostos conectados co exercicio dos dereitos de conciliación da vida familiar e labo-
ral, que por razóns obvias se conectan coa igualdade e a non-discriminación por razón
de sexo47. Poderiamos aludir a un bo número de sentenzas que abordan esta tipoloxía
de conflitos48 desde distintas perspectivas; non obstante, e dado que o noso obxectivo
é máis reducido que o de dar unha visión xeral e omnicomprensiva de todos os supostos
que puideren producirse, imos tratar simplemente algúns supostos.

Os dous primeiros circundan a problemática derivada da regulación contida nas als. 5
e 6 do art. 37 do ET, sobre redución da xornada por razóns de garda legal ou coidado

46 Sobre todo en relación co art. 34.8 do ET, sumado pola LOIEMH, e que dispón que «o traballador terá
dereito a adaptar a duración e distribución da xornada de traballo para facer efectivo o seu dereito á
conciliación da vida persoal, familiar e laboral nos termos que establezan a negociación colectiva ou no
acordo a que chegue co empresario, respectando, no seu caso, o previsto naquela».
47 No mesmo sentido, CABEZA PEREIRO, J. (2007) «Ejercicio de derechos de conciliación, discriminación
y jurisprudencia constitucional. Una crítica a la STC 233/2007, del 5 de noviembre» Revista de Derecho

Social XL, 141-152.
48 Como, por exemplo, o suposto enormemente comentado e relativo á coincidencia das vacacións anuais
coa baixa por maternidade na STC 324/2006, de 20 de novembro. O suposto de feito é simple: trátase
dunha traballadora que finaliza o período de suspensión do contrato por maternidade en xaneiro de 2003
e durante o ano 2002 non gozara de período vacacional, ao se atopar antes da maternidade nunha situa-
ción de incapacidade temporal por enfermidade común e coincidir co período vacacional asignado.
Solicita un novo período de vacacións anuais. O TC sinala que a prohibición de discriminación por razón
de sexo «ten a súa razón de ser na vontade de rematar coa histórica situación de inferioridade, na vida
social e xurídica, da muller» e «a conduta discriminatoria cualifícase polo resultado pexorativo para a
muller que a sofre, que ve limitados os seus dereitos ou as súas lexítimas expectativas pola concorrencia
dun factor cuxa virtualidade xustificativa foi expresamente prohibida pola Constitución, dado o seu
carácter atentatorio contra a dignidade do ser humano (art. 10 da CE)».

O TC aplica a interpretación efectuada polo TXUE na sentenza do caso Merino Gómez, de 18 de marzo
de 2004, asunto C-342/01, que determinou que «calquera traballadora debe poder gozar das súas vacacións
anuais nun período distinto do do seu permiso de maternidade, e debe ser así mesmo cando ao servirse de
tal permiso se supere a data límite para o goce das vacacións». A resultas desta sentenza, o punto seis da
disposición adicional décimo primeira da LOIEMH procedeu a modificar o art. 38 do ET, que dispón o
seguinte: «Cando o período de vacacións fixado no calendario da empresa a que se refire o parágrafo
anterior coincida no tempo cunha incapacidade temporal derivada do embarazo, o parto ou a lactación
natural, ou co período de suspensión do contrato de traballo previsto no art. 48.4 desta lei, terase dereito
a gozar as vacacións en data distinta á da incapacidade temporal ou á do goce do permiso que por
aplicación do devandito precepto correspondese, ao finalizar o período de suspensión, aínda que rema-
tase o ano natural a que correspondan».
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directo de familiares, e máis concretamente sobre o problema do alcance do dereito
contido naquela disposición. En efecto, como se sabe, a al. 6 do art. 37 establece que
a determinación do período de goce destes dereitos corresponde aos traballadores,
polo que o problema que vén debuxándose nos tribunais non é outro que o de sinalar
se este dereito alude exclusivamente a unha simple concreción horaria no contexto da
redución dentro da xornada ordinaria ou se, pola contra, os traballadores teñen dereito
a estableceren outra forma de aplicar aquela, isto é, fóra da xornada ordinaria.

Así, imos referirnos en primeiro lugar ao suposto considerado na STC 3/2007, de 15
de febreiro, en que se debatía o dereito dunha traballadora que prestaba servizos en
quendas a concretar o horario no marco da redución de xornada por garda legal49. En

49 Trátase dunha cuestión debatida mesmo con posterioridade á STC que se comenta supra. Abonde para
estes efectos e a título de exemplo recomendarmos a consulta de senllas sentenzas de xulgados do social
de Barcelona que nun caso estiman a demanda e no outro –sendo un home o demandante– a denegan.
Así, a Sentenza do Xulgado Social de Barcelona n.º 11, de 28 de febreiro de 2008 (recurso 905/2007),
dá a razón á traballadora que solicitou un cambio de horario que non se axustaba ás quendas establecidas
na empresa para atender os seus fillos. Entende o xuíz que aínda que o art. 37.5 do ET, redactado
conforme ao art. 2.2 da Lei 39/1999, de 5 de novembro, de conciliación da vida familiar e laboral das
persoas traballadoras, non concede o dereito a alterar as quendas de traballo establecidas, si sinala
o dereito á concreción horaria da redución solicitada na xornada ordinaria establecida. E o artigo 37.6 do
ET establece taxativa e literalmente que a concreción, no acervo exclusivo do traballador, deberá reali-
zarse «dentro da xornada ordinaria»; tamén é claro que o encaixe do dereito recoñecido co mandato
constitucional do art. 39 da CE de protección á familia e á infancia debe servir de guía teleolóxica e
finalista da esexese e aplicación do dereito, para, na análise da concreta circunstancia conxuntural
concorrente no ámbito das necesidades do fillo –e, por tanto, do traballador– e das produtivas e
organizativas da empresa, concluír, se é posible, por non superar as esixencias da boa fe, atender o
pedimento do traballador, tamén na concreción de adscrición a unha quenda especial que cabalga nos
rotativos en que se realiza a actividade na Área de Produción.

Así o entendeu a xurisprudencia de casación para a unificación da doutrina na Sentenza da Sala do
Social do TS de 20/07/2000, ou a xurisprudencia constitucional na STC de 15/01/2007, que textualmen-
te sinala: «A dimensión constitucional da medida considerada nas als. 5 e 6 do art. 37 da LET e, en xeral,
a de todas aquelas medidas tendentes a facilitaren a compatibilidade da vida laboral e familiar dos
traballadores, tanto desde a perspectiva do dereito á non-discriminación por razón de sexo (art. 14 da
CE) das mulleres traballadoras como desde a do mandato de protección á familia e á infancia (art. 39 da
CE), ha de prevalecer e servir de orientación para a solución de calquera dúbida interpretativa. A iso
contribúe o propio precepto legal, que non contén ningunha precisión sobre a forma de concreción
horaria da redución de xornada, nin establece se na súa determinación deben prevalecer os criterios e as
necesidades do traballador ou as esixencias organizativas da empresa, o que posibilita unha ponderación
das circunstancias concorrentes dirixida a facer compatibles os diferentes intereses en xogo».

En sentido contrario á anterior pronúnciase a Sentenza do Xulgado Social de Barcelona n.º 17, de 3 de
outubro de 2007, AS 2008/358 (non cabe recurso contra ningunha das dúas sentenzas). A solicitude do
traballador dunha redución de xornada por ter ao seu coidado directo un menor de seis anos, e fixar o
horario alterando o sistema de traballo en quendas á súa escolla, é desestimada ao non ser dentro da súa
xornada ordinaria.
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segundo lugar, trataremos o suposto de solicitude de cambio de horario sen redución
de xornada que aborda a STS de 19 de outubro de 2009 (RCUD 3910/2008) e que
reitera a xurisprudencia xa emitida no mesmo sentido en varias sentenzas do mesmo
tribunal en xuño do ano 2008. O terceiro caso que seleccionamos para comentar non
é outro que o do exercicio do dereito de excedencia por coidado de fillos regulado no
art. 46.3 do ET e a igualdade e non-discriminación por razón de sexo, de acordo ao
suposto formulado na STC 233/2007, de 5 de novembro.

4.1. A redución de xornada por garda legal e a prestación de servizos a quendas.

A STC 3/2007

A STC 3/2007, de 15 de xaneiro, trae causa nun suposto en que unha caixeira
dependenta ao servizo da empresa Alcampo que viña prestando servizos en quendas
rotativas de mañá e tarde –de luns a sábado, de 10 a 16 horas e de 16 a 22:15 horas–
solicita o 26 de febreiro de 2003 a redución da xornada de traballo por garda legal dun
fillo menor de seis anos ao abeiro do art. 37.5 do ET. O horario reducido que solicitou
foi o de tarde, de 16 a 21:15 horas, de luns a mércores. A empresa comunicoulle á
traballadora a súa negativa á redución solicitada mediante carta de 21 de marzo, en
que sinalaba que o horario reducido que tiña que aplicarse debía desenvolverse en
quendas rotativas de mañá e tarde e de luns a sábado. Tras o preceptivo intento de
conciliación, celebrado sen avinza, a traballadora presentou unha demanda baixo a
modalidade procesual de concreción horaria da redución de xornada por garda legal
(art. 138 bis da LPL), cuxo coñecemento correspondeu ao Xulgado do Social n.º 1
de Madrid, que ditou unha sentenza desestimatoria da pretensión actora o 25 de
setembro.

A sentenza, logo de expor os antecedentes do caso e as posicións das partes, lembra a
doutrina establecida por outra sentenza anterior do mesmo xulgado ditada o 24 de
outubro de 2002 nunha demanda promovida contra a mesma parte demandada, e ao
igual que naquela conclúe que a solicitude de redución de xornada non se atén aos
límites imperativamente establecidos no art. 37 do ET. Nunha interpretación lóxica
daquel debe entenderse que a xornada reducida solicitada ha de estar comprendida
dentro dos límites da xornada ordinaria realizada, mentres que na solicitude presenta-
da son excluídos, dunha parte, varios dos días laborables de traballo (desde o xoves
ao sábado); e, da outra, suprímese por completo a quenda de mañá, de maneira que o
que se formula non é apenas unha redución da xornada, senón unha modificación
desta. Fronte á sentenza, a actora recorre en amparo ante o TC por discriminación
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indirecta por razón de sexo50 (a maior parte dos traballadores que solicitan a redución
de xornada son mulleres), ao aducir a vulneración pola resolución recorrida dos seus
dereitos fundamentais á igualdade e non-discriminación por razón de sexo (art. 14 da
CE) e á tutela xudicial efectiva (art. 24.1 da CE).

Nestas circunstancias, o TC vai entrar a valorar a medida considerada nas als. 5 e 6 do
art. 37 do ET en relación co art. 14 da CE, após descartar a interpretación da expre-
sión «dentro da súa xornada ordinaria» contida na segunda por ser unha cuestión de
legalidade ordinaria. E é que sinala o tribunal que non lle compete «a determinación
de qué interpretación teña que dárselle á expresión “dentro da súa xornada ordinaria”
utilizada no primeiro parágrafo da al. 6 do art. 37 da LET para definir os límites
dentro dos cales debe operar a concreción horaria da redución de xornada que ten que
aplicarse, cuestión de legalidade ordinaria que compete exclusivamente aos xuíces e
tribunais (art. 117.3 da CE). Por iso mesmo, non nos corresponde sequera determinar
se a concreta redución de xornada solicitada pola demandante de amparo se encadra
ou non dentro dos devanditos límites e debe entenderse ou non, en consecuencia,
amparada polo seu dereito á redución de xornada».

A continuación, o propio tribunal vai aludir á dimensión constitucional das als. 5 e 6
do art. 37 do ET (que é extensible á de todas as medidas tendentes a facilitar a
compatibilidade da vida laboral e familiar dos traballadores) tanto desde a perspecti-
va do dereito á non-discriminación por razón de sexo (art. 14 da CE) das mulleres
traballadoras como desde a do mandato de protección á familia e á infancia (art. 39 da
CE), que debe prevalecer e servir de orientación para a solución de calquera dúbida
interpretativa.

«A iso contribúe o propio precepto legal, que non contén ningunha precisión sobre a
forma de concreción horaria da redución de xornada, nin establece se na súa determi-

50 Para establecer que o dereito que se di vulnerado non é o dereito á igualdade in genere, senón a súa
concreción no dereito a non ser discriminado por algúns dos motivos expresamente proscritos no art. 14
da CE, non resulta necesario achegar en todo caso un tertium comparationis para xustificar a existencia
dun tratamento discriminatorio e prexudicial, máxime naqueles supostos en que o que se denuncia é
unha discriminación indirecta. O que se compara non son os individuos, senón grupos sociais de que se
ponderan estatisticamente os diversos compoñentes individuais, é dicir, grupos algún dos cales está
formado de xeito maioritario por persoas pertencentes a unha das categorías especialmente protexidas
polo art. 14 da CE, neste caso as mulleres. Entende acreditado que as mulleres son as que en maior
medida solicitan a redución de xornada por garda legal de fillo menor de 6 anos e, en consecuencia, que
a interpretación do tribunal que limita a elección de horario ao que a traballadora tiña na súa xornada
habitual constitúe unha discriminación indirecta, xa que os órganos xudiciais non poden situarse en
exclusiva no ámbito da legalidade, senón que deben ponderar e valorar o dereito fundamental en xogo.
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nación deben prevalecer os criterios e as necesidades do traballador ou as esixencias
organizativas da empresa, o que posibilita unha ponderación das circunstancias
concorrentes dirixida a facer compatibles os diferentes intereses en xogo. Dado que
esta valoración das circunstancias concretas non se realizou, debemos concluír que
non foi debidamente tutelado polo órgano xudicial o dereito fundamental da
traballadora. A negativa do órgano xudicial a lle recoñecer á traballadora a concreta
redución de xornada solicitada, sen analizar en que medida esta redución resultaba
necesaria para a atención aos fins de relevancia constitucional a que a institución
serve nin cales fosen as dificultades organizativas que o seu recoñecemento puidese
causarlle á empresa, convértese así nun obstáculo inxustificado para a permanencia
no emprego da traballadora e para a compatibilidade da súa vida profesional coa súa
vida familiar e, en tal sentido, constitúe unha discriminación indirecta por razón de
sexo, de acordo coa nosa doutrina» (FX 6.º).

En consecuencia, o que o TC afirma nesta sentenza é que no caso de autos o
discriminatorio non é o feito de lle denegar á traballadora a redución da xornada nos
termos solicitados, senón o feito de non ponderar a situación da empregada e a empre-
sa no caso concreto. Isto é, o TC vai sinalar que «os órganos xudiciais non poden
ignorar a dimensión constitucional da cuestión ante eles suscitada e limitarse a valo-
rar, para excluíren a violación do art. 14 da CE, se a diferenza de tratamento ten en
abstracto unha xustificación obxectiva e razoable, senón que deben efectuar a súa
análise atendendo as circunstancias concorrentes e, sobre todo, a transcendencia cons-
titucional deste dereito de acordo cos intereses e valores familiares a que responde».
Por todo o anterior, o TC estima que se produciu unha discriminación indirecta51.

51 ARPAL ANDREU, J. (2007) «Discriminación por razón del sexo en el trabajo con motivo de embarazo y
maternidad: doctrina del Tribunal Constitucional». Dispoñible no enderezo electronico <http://noticias.
juridicas.com/articulos/40-Derecho%20Laboral/200704-5869365785523557.html>. A xurisprudencia do
TXCE elaborou o concepto de discriminación indirecta por razón de sexo con ocasión do axuizamento
de determinados supostos de traballo a tempo parcial á luz da prohibición de discriminación por razón de
sexo do art. 119 do Tratado da Comunidade Económica Europea (actual art. 141 do Tratado da Comunidade
Europea) e as directivas comunitarias de desenvolvemento. Pode resumirse nunha fórmula reiterada
polo TXCE en múltiples dos seus fallos (entre outras moitas, SSTXCE de 27 de xuño de 1990, asunto
Kowalska; de 7 de febreiro de 1991, asunto Nimz; de 4 de xuño de 1992, asunto Bötel; ou de 9 de
febreiro de 1999, asunto Seymour-Smith e Laura Pérez), a saber, que «é xurisprudencia reiterada do
Tribunal de Xustiza que o dereito comunitario se opón á aplicación dunha medida nacional que, mesmo
formulada de xeito neutro, prexudique a unha porcentaxe moi superior de mulleres que de homes, agás
que a medida controvertida estea xustificada por factores obxectivos alleos a calquera discriminación
por razón de sexo».

Este concepto de discriminación indirecta por razón de sexo xa aparecía recollido no art. 2 da Directi-
va 97/80/CE do Consello, de 15 de decembro de 1997, relativa á carga da proba nos casos de discrimina-
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4.2. Existe un dereito para cambiar o horario de traballo sen reducir a xornada

por garda legal?

Dentro do contexto do alcance do dereito á redución de xornada por garda legal regu-
lado nas als. 5 e 6 do art. 37 do ET, xurdiron outra serie de litixios vinculados á
determinación ou extensión do dereito a modificar o horario de traballo que corres-
ponde aos traballadores que exercitan o dereito regulado na primeira; e é que, como
se sabe, a modificación horaria da xornada para adaptala ás necesidades familiares
fóra da regulación legal da disposición anotada, isto é, fóra da redución de xornada,
segue presentando unha enorme litixiosidade52. En efecto, esta problemática veu
suscitándose ao abeiro da modificación efectuada no ET pola LOIEMH, que introduciu
un novo parágrafo –o oitavo– ao art. 34, de acordo co cal «o traballador terá dereito a
adaptar a duración e distribución da xornada de traballo para facer efectivo o dereito
á conciliación da vida persoal, familiar e laboral nos termos que se establezan na
negociación colectiva ou por acordo co empresario».

Así, non son poucas as sentenzas que abordaron esta materia en que se aprecian
conclusións discordantes. En efecto, se nos atemos aos pronunciamentos ditados por

ción por razón de sexo. Define a discriminación indirecta nos seguintes termos: «cando unha disposi-
ción, criterio ou práctica aparentemente neutro afecte a unha proporción substancialmente maior de
membros dun mesmo sexo salvo que a devandita disposición, criterio ou práctica resulten axeitados e
necesarios e poidan xustificarse con criterios obxectivos que non estean relacionados co sexo». Así,
o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas entendeu que non existía discriminación indirecta por
razón de sexo, por estaren xustificadas as diferenzas de tratamento por motivos de política social, en
medidas tales como a non-inclusión dos traballadores a tempo parcial nalgún dos réximes da Seguridade
Social (STXCE de 14 de decembro de 1995, asunto Megner e Schffel) ou a falta de cobertura de deter-
minadas prestacións de Seguridade Social (STXCE de 14 de decembro de 1995, asunto Nolte).

A xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas sobre a discriminación indirecta
por razón de sexo foi acollida pola doutrina do Tribunal Constitucional. A STC 240/1999, de 20 de
decembro, lembra e resume esta doutrina ao sinalar que «este tribunal tivo ocasión de reiterar en varias
resolucións que a específica prohibición de discriminación por razón de sexo consagrada no art. 14 da
CE, que contén un dereito e un mandato antidiscriminatorio (STC 41/1999), comprende non só a discri-
minación directa, é dicir, o tratamento xurídico diferenciado e desfavorable dunha persoa por razón do
seu sexo, senón tamén a indirecta, isto é, aquel tratamento formalmente neutro ou non-discriminatorio
de que se deriva, polas diversas condicións fácticas que se dan entre traballadores dun e outro sexo,
un impacto adverso sobre os membros dun determinado sexo (STC 198/1996, FX 2.º; en sentido idénti-
co, SSTC 145/1991, 286/1994 e 147/1995)». Cando se denuncia unha discriminación indirecta, non se
esixe achegar como termo de comparación a existencia dun tratamento máis beneficioso atribuído única
e exclusivamente aos varóns; abonda, como dixeron tanto o propio TC como o TXCE, que exista,
en primeiro lugar, unha norma ou unha interpretación ou aplicación desta que produza efectos desfavo-
rables para un grupo formado de forma maioritaria, aínda que non necesariamente de forma exclusiva,
por traballadoras femininas.
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diversos xulgados do social ou tribunais superiores de xustiza, atopamos que non son
poucos os casos en que estes órganos xurisdicionais admiten a demanda dos
traballadores afectados de modo que veñen admitir o dereito a modificar o horario de
traballo sen que se solicite a redución de xornada, argumentando o seu parecer na
necesidade de a empresa xustificar a súa oposición a tal pedimento en dificultades
organizativas53, como sinalara o TC na Sentenza 3/2007. Non obstante, o TS adoptou
unha postura contraria a tal apreciación en diversas sentenzas e autos54. Desde esta
perspectiva, empregaremos para comentar esta cuestión concreta os feitos que deron
lugar á STS 3910/2008, de 19 de outubro de 2009, que reitera a doutrina emitida polo
mesmo tribunal en senllos pronunciamentos de xuño de 2008.

No caso en cuestión, atopámonos cunha traballadora que viña prestando servizos como
auxiliar de tenda nunha pizzaría, cunha xornada de 86 horas mensuais, de luns a do-
mingo. En outubro do ano 2007 solicítalle á empresa que lle sexa concedida unha
redución de xornada por garda legal do seu fillo, de acordo coa cal pide traballar 20
horas semanais de 12:30 a 16:30 horas, de luns a venres, agás festivos. A devandita
solicitude foille denegada pola empresa, xa que consideraba que este horario lle suporía
traballar a mesma xornada de 20 horas semanais ou 86 horas mensuais que establece
o seu contrato de traballo e, xa que logo, non ía producirse ningunha redución de
xornada. Logo do intento de conciliación pertinente –e frustrado– ante a Sección de
Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC), a traballadora presenta unha demanda
ante o Xulgado do Social n.º 1 de Ferrol, que dita sentenza favorable a esta. A empre-
sa recorre en suplicación ao TSXG, órgano que desestima o recurso en cuestión e
confirma a sentenza recorrida. Finalmente, a empresa recorre ante o TS propondo
como sentenza contraditoria a que el mesmo ditou o 18 de xuño de 2008.

En substancia, o TS pronúnciase do mesmo modo en que xa o fixera en senllas
sentenzas de xuño de 200855. Así, comeza sinalando que o que a traballadora solici-
ta é unha modificación do seu horario, sen pedir unha redución de xornada, e que de
acordo co disposto nas als. 5 e 6 do art. 37 do ET, aínda que é certo que existe o

52 En extenso, sobre este problema, véxase MORÓN PRIETO, R. (2009) «¿Existe un genérico derecho a cam-
biar el horario laboral para conciliarlo con la vida privada?» Revista de Derecho Social XLV, 169-184.
53 Entre outras, Sentenza do Xulgado do Social de Madrid n.º 15, de 6 de febreiro de 2008 (2008/25071),
ou do TSX de Madrid de 6 de maio de 2004.
54 É o caso por exemplo do Auto do TS, de 14 de outubro de 2009 (recurso 1275/2009).
55 SSTS de 18 de xuño de 2008 (recursos 897/2007 e 1625/07), aínda que cunha diferenza importante,
e é que nos casos axuizados en xuño de 2008 a LOIEMH non era aplicable por razóns temporais.
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dereito á concreción horaria por parte dun traballador, non é menos certo que «non
cabe dúbida de que o dereito está concibido canto á súa modalización de xeito favo-
rable ao interese do traballador, por canto é este quen concreta o horario e o período
de goce, mais sempre no ámbito da redución de xornada, unha importante altera-
ción que tamén posúe unha contrapartida negativa como é a redución proporcional do
salario».

Así mesmo, apunta que a al. 8 do art. 34 do ET, modificado mediante a LOIEMH, que
sinala que «o traballador terá dereito a adaptar a duración e distribución da xornada de
traballo para facer efectivo o seu dereito á conciliación da vida persoal, familiar e
laboral nos termos que se establezan na negociación colectiva ou no acordo a que
chegue co empresario, respectando, no seu caso, o previsto naquela», non delega
sen límites na persoa beneficiaria da conciliación a configuración do dereito consi-
derado no art. 34 do ET, precepto en que se regula a xornada de traballo. Finalmen-
te, salda a cuestión apuntando que de acordo co conxunto normativo vixente non
existe dereito a unha modificación do horario de traballo sen redución de xornada,
e que unha interpretación semellante non conculca o deber dos poderes públicos no
aseguramento da protección social e xurídica da familia nos termos considerados no
art. 39 da CE.

En calquera caso, si que é oportuno mencionarmos que malia ser verdade que este é o
criterio xeral da Sala 4.ª do TS, non é menos certo que existen voces diverxentes
dentro daquela que veñen avalar o dereito dos traballadores a modificaren o seu hora-
rio de traballo sen que paralelamente exista unha solicitude de redución de xornada.
Basean a súa postura en que este sería o obxectivo que perseguen as directivas comu-
nitarias sobre igualdade e non-discriminación, ou sobre permiso parenteral, alén de
consideraren que é o art. 39 da CE o que debe servirlle de orientación a calquera
solución interpretativa do art. 37.5 do ET, así como tamén aludiren á necesidade de
ponderar en cada caso as circunstancias concorrentes e o eventual prexuízo que podería
ocasionar esta modificación horaria desde o punto de vista da organización da empre-
sa. En consecuencia, trátase dunha materia que, aínda que foi pechada polo TS, non
pode descartarse que acabe sendo obxecto de pronunciamento polo TC e que o seu
posicionamento sexa o contrario ao do TS. Tempo ao tempo.

4.3. Excedencia por coidado de fillos e discriminación por razón de sexo. A STC

233/2007

Queda nesta orde de consideracións facermos mención a algunha sentenza que tratase
o delicado tema da excedencia por coidado de fillos e a discriminación por razón de
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sexo56. Imos centrarnos no suposto de feito considerado na STC 233/2007, que se
refire ao caso dunha traballadora a que, unha vez finalizada a excedencia por coidado
de fillos, lle cambian as tarefas que tiña encomendadas con anterioridade ao goce
deste arco temporal57 tras a súa reincorporación. O TC desestima o recurso de amparo
formulado pola traballadora.

56 Son distintos os supostos que podemos atopar nos repertorios xurisprudenciais sobre a excedencia
polo coidado de fillos. Neste sentido, a STS de 6 de xuño de 2006. AS 10804/2006. Despedimento.
Negativa do empresario a reincorporar a traballadora tras excedencia de 3 anos. STSX de Navarra de 23
febreiro de 2006. AS 2006/988. Excedencia para o coidado dun menor de cinco anos nun suposto de
excedencia forzosa de coidado de familiar que por razóns de idade non pode valerse por si mesmo e pode
gozarse de forma sucesiva á de coidado de fillos. STSX de Navarra de 4 maio de 2006. O despedimento
do traballador no suposto observado na anterior sentenza citada (STSX de Navarra de 23 de febreiro de
2006) e pretendidamente fundado en faltas de asistencia inxustificadas é, por conseguinte, nulo, pois
están plenamente xustificadas as ausencias e a conduta de autotutela do traballador como resposta a
unha negación arbitraria do dereito e unha dilación no seu exercicio que faría ineficaz a súa tutela
xudicial. STSX de Castela-A Mancha de 13 de outubro de 2004. AS 2004/2948. Representante dos
traballadores, membro do comité de empresa, en excedencia por coidado de fillos. Conforme á doutrina
xudicial das SSTS de 9 de outubro de 1989 e 13 de setembro de 1990, este traballador, malia ter suspen-
dido o seu contrato de traballo, ten dereito a acceder ás instalacións da empresa para os efectos de levar
a cabo as funcións propias da súa condición de representante. STSX de Castela-A Mancha de 13 de
outubro de 2004. AS 2004/2972. Despedimento improcedente de traballadora en excedencia por coidado
de fillos por omisión da obriga de subrogación nun caso de transmisión de empresas. De conformidade
co art. 46.1 do Acordo laboral e o art. 46 do ET, a nova empregadora debe subrogarse a respecto da
relación laboral coa traballadora, pois o tempo de excedencia debe considerarse como tempo efectivo de
traballo no centro de traballo transmitido para os efectos dos catro meses que se esixen de actividade nel
co obxecto de que a devandita subrogación teña lugar. O salario para o cálculo da indemnización non é
o correspondente á xornada reducida que por acordo coa empresa gozaba, senón o que tería no momento
do despedimento, que sería completo ao transcorrer o lapso temporal acordado para a diminución da
xornada. STSX de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 20 de maio de 2004. AS 2004/2125. Dereito á
prestación de maternidade de traballadora en excedencia por coidado de fillos. Situación asimilada á
alta. No mesmo sentido, STS de 15 de decembro de 2003. RX 2004/1971. Traballadora que estando en
excedencia por coidado de fillo, ten outro fillo e solicita a prestación por maternidade. STS de 28 de
xuño de 2002. RX 2002/9080. Cómputo da antigüidade na excedencia para o coidado de fillos. STSX de
Madrid de 10 de xaneiro de 2002. AS 857. É despedimento nulo o realizado polo empresario, alegando
ausencias inxustificadas, cando denegara a excedencia para coidado de familiar. STSX de Navarra
(Pamplona) de 15 de marzo de 2002. AS 696. Determinación da data inicial de goce de excedencia para
coidado de fillos de traballadora con contrato suspendido por incapacidade temporal. STC 203/2000, de
24 de xullo de 2000. Recurso de amparo 2947/97 promovido por D.ª María Pilar Martínez Girado a
respecto da sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, que confirmou a
negativa do Servizo Andaluz de Saúde a declarala en situación de excedencia voluntaria para o coidado
dun fillo. Estimación da demanda de amparo. Vulneración do dereito a non ser discriminada por razón
do sexo derivada da denegación do dereito á excedencia para o coidado de fillos a unha funcionaria
interina (STC 240/1999).
57 Sobre este tipo de supostos, non son poucos os casos en que os tribunais inferiores tamén se pronuncia-
ron. Así, por exemplo, STSX de Madrid de 6 febreiro de 2006. AS 2006/477. Excedencia por coidado de
fillos. Non cabe esixir cambio de funcións cando a reincorporación se faga dentro do grupo de clasifica-
ción profesional. STSX de Madrid de 19 de outubro de 2004. AS 2004/3391. Transcorrido o primeiro
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4.3.1. Suposto de feito

A traballadora veu prestando servizos para unha empresa desde o ano 1998, coa cate-
goría profesional de oficial de segunda administrativa. A mesma empresa subscribiu
un contrato de traballo eventual por circunstancias da produción co Sr. Crespo, por
aumento de tarefas na área contable. A súa categoría era a de oficial de primeira admi-
nistrativo e a duración do contrato comprendía desde o 1 de setembro de 2003 ao 29
de febreiro de 2004. A traballadora, pola súa banda, do 1 de xaneiro ao 8 de marzo de
2003 atopouse de baixa por maternidade, e durante o resto de ano estivo en exceden-
cia por maternidade; de igual forma, no ano 2004, desde o 1 de xaneiro ao 8 de marzo,
gozou dunha excedencia por maternidade.

Cando a traballadora se reincorpora da súa baixa por maternidade o 8 de marzo do
ano 2004, comunícaselle verbalmente por parte da empresa que o seu anterior traballo
ía ser ocupado polo Sr. Crespo, mentres que ela ía encargarse do traballo administra-
tivo que xeraba o taller de chapa. A traballadora non aceptou o cambio de traballo e
manifestou que de non volver ao seu anterior traballo (que segundo se desprende
incluía tamén a área contable) prefería chegar a un acordo para saír da empresa.
Declárase tamén probado que o traballo no taller de chapa aumentara no ano 2004,
polo que se incrementara o equipo, e que con anterioridade á baixa por maternidade
as únicas administrativas da empresa eran a actora e outra traballadora, a cal tamén se
encargaba do traballo que xeraba o taller de chapa (feito probado quinto). Polo demais,
segundo o ordinal sexto do relato de feitos, o traballo de administración que xeran as
seccións de chapa e venda é similar.

Ao non aceptar o cambio de traballo, a empresa deixou de lle dar ocupación á recorrente,
quen pasou a permanecer durante toda a súa xornada laboral sen posto de traballo
físico onde se situar, sen mesa, sen cadeira e sen ordenador (feito probado sétimo);
por tal motivo, presentou o 26 de maio de 2004 unha denuncia ante a Inspección de
Traballo, que redactou unha acta de infracción con data de 3 de agosto de 2004. Doutra
banda, os representantes da empresa recoñeceron que o traballo que lle encargaran
non era o mesmo que tiña antes da excedencia para o coidado de fillo, xa que esas

ano de excedencia, a reincorporación produciuse nun posto de traballo correspondente á categoría da
traballadora mais cunha distribución da xornada diferente. Esta xornada distinta vén imposta polo novo
posto de traballo, sen que se lle poida impor á empresa unha organización distinta do tempo de traballo
utilizando outros contratos temporais; é á empresa a que corresponde autoorganizarse do modo que crea
máis conveniente, e só en caso de se producir unha vacante nun posto de traballo similar ao que desem-
peñaba con anterioridade á excedencia, co seu horario correspondente, terá dereito a reclamar ese posto.
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tarefas estaba a realizalas outro traballador que contrataran durante o período de ex-
cedencia da denunciante. A partir de aquí a acta de infracción da Inspección de Traballo
conclúe a existencia de infracción das alíneas a) (ocupación efectiva); c) (non discri-
minación por razón de sexo) e e) (dignidade debida) do artigo 4.2 do Estatuto dos
Traballadores. Así mesmo, vai considerar infrinxido o art. 46.4 do ET e cualificar
todas as infraccións como moi graves de acordo ao art. 8.12 da Lei sobre infraccións
e sancións da orde social (LISOS).

A acta de infracción non é firme, xa que é recorrida pola empresa, que nega o tratamento
desfavorable da traballadora ao pór á súa disposición outro posto de traballo efectivo
correspondente á súa categoría e formación, e alega que non lle denegara nin a exce-
dencia, nin a reincorporación. Así mesmo, alega que desde a data da reincorporación,
a traballadora contou cos mesmos medios que o resto dos seus compañeiros, alén de
que percibía salarios por enriba do previsto no convenio colectivo e elixira o seu
horario. Ante tales circunstancias, a traballadora interpón demanda por vulneración
de dereitos fundamentais no Xulgado do Social de Madrid, que a desestimou na
Sentenza de 28 de xaneiro de 2005. A actora recorreu en suplicación ante o TSX de
Madrid, que confirmou a resolución de instancia. Finalmente, recorre en amparo ante
o TC alegando que se producira discriminación por razón de sexo e, por tanto, vulne-
ración do art. 14 da CE.

4.3.2. Pronunciamento do TC: inexistencia de discriminación por ausencia de

prexuízos causados á traballadora

Ante as circunstancias descritas anteriormente, o TC entra a resolver a cuestión anali-
zando en primeiro lugar –e como adoita ser habitual– a súa propia doutrina no que ten
a ver coa prohibición de discriminación que consagra o art. 14 da CE. Neste contexto,
realiza unha conexión entre o exercicio dos dereitos derivados da conciliación persoal,
laboral e familiar (tamén a excedencia por coidado de familiares do art. 46.3 do ET)
coa discriminación por razón de sexo, que pola súa parte trata de conectar cos valores
e intereses familiares recoñecidos no art. 39 da CE sobre protección da familia58.

58 E faino para sinalar que «unha decisión que se adopte descoñecendo a orientación que debeu ter a
aplicación da legalidade conforme aos devanditos principios reitores da política social e económica
acentuaría a súa falta de xustificación». Unha crítica sobre a integración do art. 39 da CE a través do
art. 14 da CE que compartimos pode verse en CABEZA PEREIRO J. (2007) «Ejercicio de derechos de
conciliación, discriminación y jurisprudencia constitucional. Una crítica a la STC 233/2007, del 5 de
noviembre», Revista de Derecho Social XL, 145-146. Este autor sinala textualmente que esta integra-
ción «é máis perigosa que unha piraña na bañeira, porque implica que a igualdade da muller pasa
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A continuación, o TC realiza unha diferenza no tocante ao exercicio destes dereitos e
a vulneración do art. 14 da CE, por canto distingue aqueles supostos en que a empresa
lle discute á traballadora o exercicio do dereito doutros en que esta sofre un prexuízo
como consecuencia de se acoller ao devandito dereito ou en relación co seu exercicio59.

Así, o TC vai realizar unha análise do suposto de feito desde a perspectiva da existen-
cia ou non de discriminación indirecta, no sentido de valorar en primeiro lugar –en
relación co primeiro argumento– que a privación de dereitos destas características
incide de xeito máis intenso no colectivo das mulleres, un criterio este que de partida
abondaría para amparar a traballadora no suposto de feito. Malia ser iso así, con todo,
unha vez sentada esta premisa o TC vai xustificar a súa negativa ao amparo no segun-
do dos argumentos, isto é, se no suposto de feito a traballadora sufriu algún prexuízo
a respecto dos seus compañeiros (discriminación directa); de modo que o alto tribunal
remata mesturando ambos os dous planos, o prexuízo causado á traballadora e a posi-
ble motivación discriminatoria que tivera a empresa60.

En efecto, o TC vai acabar argumentando a súa negativa ao amparo no feito de no
caso de autos non se probar que a traballadora sufrise ningún prexuízo a respecto dos
seus compañeiros, o que en consecuencia acaba diluíndo a noción de discriminación
indirecta desde a súa vertente colectiva, isto é, aquela en que xa non se verifica se
unha medida da empresa ten un impacto negativo nun colectivo composto –como é o
caso– por un número maior de mulleres que de homes. De feito, vai achegarse a unha
noción persoal ou máis particular daquela cando o que verifica é a constatación do
prexuízo causado sobre a traballadora concreta ao reintegrala a un posto de traballo
distinto ao orixinario, á marxe das motivacións da empresa61. Establecidas así as formu-
lacións, o TC, ao non apreciar que se producise ningún prexuízo de ningún tipo, non vai
entrar a valorar se a decisión da empresa é discriminatoria ou non, polo que acaba
rexeitando o recurso formulado pola traballadora afectada. Dito doutro modo, o TC,
desde esta perspectiva, vai entender que pode existir un incumprimento legal no exerci-
cio dos dereitos de conciliación que, non obstante, non alcance rango constitucional62.

necesariamente por incentivar a protección da familia. O cal é sen dúbida certo, salvo que a formulación
se desprace para salvar o curtísimo treito que hai até dar por bo que só a muller require protección da
familia para traballar en igualdade».
59 Ibídem, 146.
60 Ibídem, 147. «É dicir, [mesturando] o plano da discriminación directa e o da discriminación indirecta».
61 En extenso, ibídem, 147 e ss.
62 Ibídem, 149 e ss. Compartimos a crítica á postura do TC exposta por J. Cabeza Pereiro.
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5. Despedimento dunha traballadora embarazada e coñecemento do estado de

gravidez polo empresario. A STC 92/2008

O contexto onde con certa asiduidade se producen discriminacións directas por razón
de sexo non é outro que o dos supostos vinculados á maternidade63. Particularmente,
non son poucos os casos en que aínda hoxe se producen despedimentos de traballadoras
embarazadas que, como se sabe, constitúen todos eles supostos de despedimentos
nulos por discriminatorios de non se probar a súa procedencia64. Xa que logo, e sen
ánimo de acometer un estudo pormenorizado de todos os supostos que chegaron a
coñecerse sexa polo TC ou polo TXUE, a continuación creo oportuno facer referencia
a varios dos últimos supostos que chegaron ao coñecemento dos tribunais antes men-
cionados e que se centran fundamentalmente no espiñento tema do coñecemento do
estado de gravidez por parte do empresariado para poder determinar se nos situamos
ante un despedimento nulo por discriminatorio. E iso así, porque unha das cuestións
máis debatidas durante longo tempo foi a de determinar como debe interpretarse o
art. 55.5 do ET, cando sinala que se considera nulo o despedimento «das traballadoras

63 En xeral, véxase CARDONA RUBERT, M. B. (2002) Protección de la trabajadora embarazada: tutela

preventiva y tutela antidiscriminatoria. Cizur Menor, Aranzadi Editorial. Máis recentemente, entre outros,
NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (2007) «La doctrina constitucional sobre discriminación directa por razón de
embarazo en el siglo XXI» Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales LXXIII, 171-204.
64 En relación con considerar discriminatorio o despedimento dunha traballadora embarazada, expresouse
o TC en diversas ocasións. Así, na STC 136/96 (RTC 1996, 136) sinala que «a discriminación por razón
de sexo comprende aqueles tratamentos pexorativos que se fundan non só na pura e simple constatación
do sexo da vítima, senón na concorrencia de razóns ou circunstancias que teñan co sexo da persoa unha
conexión directa e inequívoca. Tal sucede co embarazo, elemento ou factor diferencial que, por razóns
obvias, incide de forma exclusiva sobre as mulleres [STC 173/1994 (RTC 1994, 173)]. Os tratos desfa-
vorables baseados no embarazo, ao afectaren exclusivamente a muller, constitúen, por tanto, unha dis-
criminación por razón de sexo proscrita polo art. 14 da CE. Este tribunal xa tivo ocasión de declaralo
mesmo a respecto de decisións empresariais ad nutum, como a resolución da relación laboral en período
de proba [SSTC 94/1984 (RTC 1984, 94) e 166/1988 (RTC 1988, 166)] ou a falta de renovación dun
contrato temporal (STC 173/1994), e sen dúbida a conclusión debe proxectarse a decisións causais,
como é o despedimento».

Polo que se refire á STC 173/1994, de 7 de xuño, cómpre sinalarmos que se trata dun suposto en que un
contrato temporal non se renova debido ao embarazo dunha traballadora que prestaba servizos no Minis-
terio de Cultura. Un comentario sobre este pronunciamento pode verse en MONTOYA MELGAR, A. (1994)
«Sentencia 173/1994, de 7 de junio. No renovación del contrato por embarazo de la trabajadora» Juris-

prudencia constitucional sobre trabajo y Seguridad Social XII, 373 e ss. Sobre a nulidade da decisión
empresarial de non renovar un contrato temporal ou de non transformar un contrato temporal nun inde-
finido, véxase MOLINA GONZÁLEZ-PUMARIEGA, R. (2005) «Embarazo y llegada del término final del con-
trato temporal» Relaciones Laborales VII, 65-72; CORDERO SAAVEDRA, L. (2004) «Embarazo de trabaja-
dora y extinción del contrato temporal. A propósito de la doctrina de comunitaria y del Tribunal
Constitucional» Relaciones Laborales VII, 51-64.
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embarazadas, desde a data de inicio do embarazo até a data do comezo do período de
suspensión do contrato de traballo por maternidade», agás que se declare a proceden-
cia por causas alleas ao embarazo65.

Este precepto estatutario trae causa na reforma operada na nosa lexislación interna a
través da transposición da Directiva 92/85/CEE do Consello, de 19 de outubro de
1992, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da
saúde no traballo da traballadora embarazada, que dese a luz ou estea en período de
lactación realizada por mor da Lei 39/1999. Pois ben, desde esta perspectiva o proble-
ma que viña ocorrendo non era outro que o de determinar se para poder declarar nulo
o despedimento dunha traballadora embarazada cumpría ou non que o empresario
tivese coñecemento do seu estado.

Así, no noso país debateuse se a declaración de nulidade contida no dereito interno
era un suposto de nulidade obxectiva ou automática ou nulidade causal. Isto é, existía
un sector doutrinal e xurisprudencial que se acollía á interpretación literal da norma
(nulidade obxectiva ou automática), segundo a cal é irrelevante o móbil do empresa-
rio á hora de cualificar como nulo o despedimento no caso de que non puidese acredi-
tar e probar a existencia dunha causa motivadora que permita cualificar como proce-
dente a súa decisión extintiva66, de tal maneira que de acordo con esta interpretación
non era necesario que a traballadora achegase ningún indicio de discriminación.
Pola contra, existían outras opinións que defendían que no caso de o empresario
non ter coñecemento real do embarazo da traballadora afectada pola decisión
extintiva, daquela o despedimento non podía ser considerado nulo, senón como máxi-
mo improcedente67.

65 Sobre o despedimento nulo en xeral, véxase inter alia BADIOLA SÁNCHEZ, A. M. (2003) La nulidad de

la extinción del contrato de trabajo. Madrid, Lex Nova; RIERA VAYREDA, C. (1999) El despido nulo.

Valencia, Tirant Lo Blanch, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. (1992) «Causas de despido nulo» en VV. AA.
Estudios sobre el despido disciplinario. Madrid, ACARL, 535-572; SEMPERE NAVARRO, A. V. (dir.) (2004)
El despido: aspectos sustantivos y procesuales. Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 302-326.
66 É a postura defendida, por exemplo, por MOLINA GONZÁLEZ-PUMARIEGA, R. (2004) La protección jurí-

dica de la mujer trabajadora. Madrid, CES, 291 e ss. Tamén CABEZA PEREIRO, J. (2000) «Notas sobre la
Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las persoas trabajadoras» Documenta-

ción Laboral LXI, 37. É a postura mantida nas SSTSXPV de 7 de outubro de 2003 (2003, 270752) ou de
Cataluña de 10 de decembro de 2002 (2003, 33583).
67 É por exemplo a postura defendida polo TS en dúas sentenzas de 19 de xullo de 2006 (RX 2006, 6653
e RX 2006, 8040) ou tamén das SSTS de 24 de xullo de 2007 (RX 2007, 7382) e de 29 de febreiro de
2008 (RX 2008, 3039), en que vai considerar que constitúe un ingrediente indispensable para cualificar
o despedimento como nulo que o empresario tivese coñecemento da xestación da traballadora directa-
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A causa do debate viña concernido pola eventual discrepancia existente entre a nosa
lexislación interna (art. 55.5 do ET) e o disposto na Directiva 92/85, posto que o
artigo 2.a) da devandita directiva dá unha definición de qué ten que considerarse
traballadora embarazada; así, establece que «para os efectos desta directiva entenderase
por: a) traballadora embarazada: calquera traballadora embarazada que comunique o
seu estado ao empresario, conforme ás lexislacións e/ou prácticas nacionais» (a letra
grosa é nosa). Nestas circunstancias, había quen entendía que para garantir a aplica-
ción da protección de que gozan as traballadoras embarazadas en supostos de
despedimento de acordo co disposto no art. 10.1 da mesma –directiva prohibición de
despedimento– era necesario que estas comunicasen o seu estado ao empresario ou,
cando menos, que a empresa tivese coñecemento de tal circunstancia aínda que non se
lle comunicase formalmente68. E ao contrario, existía, como se sinalou anteriormente,
outro sector doutrinal e xurisprudencial que entendía que o requisito relativo á comu-
nicación a que alude o art. 2.a) da Directiva dependía do disposto na lexislación inter-
na de cada país de acordo co seu parágrafo in fine. A esta discusión ou debate puxo fin
o Tribunal Constitucional na Sentenza 92/2008, de 21 de xullo dese mesmo ano69.

5.1. Suposto de feito

A traballadora, demandante de amparo ante o TC, prestaba servizos como auxiliar
administrativa para a Asociación Provincial do Metal (Aspremetal) de Badaxoz desde
xuño de 1997. Foi despedida o día 12 de xaneiro de 2004 mediante carta de despedi-
mento en que se facía constar a imposibilidade de manter os seus servizos polo enca-
recemento da súa nómina e pola innecesariedade do seu posto de traballo; no mesmo

mente ou a través de calquera outro medio. Iso si, en calquera caso, a Sala 4.ª do Tribunal Supremo
exime a traballadora da obriga de comunicar o seu estado ao empresario. Tamén foi a postura mantida
polos tribunais superiores de xustiza, malia que cómpre sinalarmos que se trata de sentenzas que se
resolven con anterioridade á reforma do art. 55 do ET. Así, as sentenzas do TSX de Cataluña de 16 de
outubro de 1997 (AS 1997, 3716), do País Vasco de 19 de marzo de 1996 (AS 1996, 478), de Andalucía
de 2 de febreiro de 1996 (AS 1996, 287), de Asturias de 4 de decembro de 1998 (AS 1998, 4407) ou de
Galicia de 26 de xaneiro de 1999 (AS 1999, 45).
68 Entre outros, véxase IGLESIAS CABERO, M. «Garantías de las trabajadoras embarazadas frente al despi-
do. Una cuestión que sigue suscitando dudas». Dispoñible en formato electrónico no enderezo web
<http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/actualidad-juridica-aranzadi/767/comentario/
garantias-de-las-trabajadoras-embarazadas-frente-al-despido-una-cuestion-que-sigue-suscitando-dudas>.
69 RTC 2008, 92. Esta sentenza foi comentada, entre outros, por FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.ª F. (2008) «Garan-
tías frente al despido de una trabajadora embarazada: constitución, juez y legalidad ordinaria» Revista

de Derecho Social XLIII, 163-170. Tamén, CAVAS MARTÍNEZ, F. (2008) «El Tribunal Constitucional “blinda”
el contrato de las trabajadoras embarazadas» Aranzadi Social I, 11.
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acto do despedimento, a empresa recoñecía a súa improcedencia e ofrecíalle á traba-
lladora a indemnización legal correspondente. No momento do despedimento a traba-
lladora atopábase embarazada e a empresa alegou que a muller non lle comunicara en
ningún momento o seu estado á dirección; mentres que a traballadora aduciu que o
seu estado puidera ser percibido por todo o persoal nunha comida de Nadal celebrada
cando xa estaba de catro meses.

Ante tales circunstancias, a traballadora reclama despedimento nulo por discrimina-
torio ante o Xulgado do Social n.º 1 de Badaxoz, órgano que rexeita na Sentenza de
24 de marzo de 2004 a cualificación de nulidade ao non considerar probado que a
empresa coñecese o estado de embarazo da traballadora e, en calquera caso, non ser
este, senón razóns organizativas, o motivo do despedimento. A continuación, a traba-
lladora interpón recurso de suplicación ante o TSX de Estremadura que lle é desesti-
mado o 17 de xaneiro do ano 2005, ao ratificar este tribunal o criterio da resolución de
instancia canto á improcedencia e falta de nulidade do despedimento. Finalmente,
a demandante interpuxo recurso de casación para a unificación de doutrina ante o
Tribunal Supremo, que lle foi igualmente desestimado o 29 de marzo de 2006 por
falta de contradición.

5.2. A nulidade do despedimento dunha traballadora embarazada sen causa

xustificada

Vendo o iter xurisprudencial seguido até a interposición do recurso de amparo, pouco
facía prever que o TC daría un xiro á doutrina que viñera defendendo en pronuncia-
mentos anteriores (por exemplo, na STC 41/2002), en que considerara que o coñece-
mento por parte do empresario do estado da traballadora era un requisito necesario
para considerar o despedimento nulo por discriminatorio. En calquera caso, o TC vai
amparar a actora que denunciara a vulneración dos arts. 14 e 24 da CE ao entender
que o despedimento estivo motivado polo embarazo, xa que aínda que non lle comu-
nicara á empresa a súa condición de muller xestante, o embarazo era perceptible no
momento do despedimento.

O TC vai amparar a traballadora na sentenza que sinalamos desde o art. 24 da CE
(tutela xudicial efectiva) e non sobre o fundamento do art. 14 da CE. Isto é, para o TC
a interpretación feita pola sentenza recorrida desde a perspectiva do principio de
igualdade e non-discriminación do art. 14 da CE é correcta e, por tanto, é necesario o
coñecemento do embarazo pola empresa para que poida considerarse o despedimento
discriminatorio. Porén, non vai chegar á mesma conclusión cando interpreta o art. 24
da CE, xa que vai entender que de acordo co disposto no art. 55.2.b) do ET e o art.
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108.2.b) da Lei de procedemento laboral (LPL) non se esixe o coñecemento previo
por parte do empresario da situación de embarazo da traballadora para que poida
cualificarse como nulo o despedimento dunha traballadora encinta.

Así, sinala que «no Estatuto dos traballadores nada permite apreciar que se estableza
como condición para declarar a nulidade dos despedimentos durante un embarazo
requisito ningún nin de comunicación previa do embarazo ao empresario, nin de
coñecemento previo por parte deste, por calquera outra vía, do feito do embarazo».

Sinalará, neste sentido, a sentenza, que «a Lei 39/1999 engadiu ao suposto de nulidade
xa considerado no art. 55.5 do ET para o caso de despedimento discriminatorio ou
con vulneración de dereitos fundamentais, un novo suposto (...) [«será tamén nulo» di
a Lei] do despedimento das traballadoras embarazadas desde a data de inicio do emba-
razo até a de comezo do período de suspensión, salvo que se declare a procedencia de
despedimento por motivos que non estiveren relacionados co embarazo». De igual
maneira, vai engadir que o dereito á non-discriminación por razón de sexo se ve
indubidablemente reforzado de se eximir «da necesidade de demostrar o coñecemento
por un terceiro dun feito que pertence á esfera máis íntima da persoa», cando é lexítimo
que a traballadora queira manter este feito «fóra do coñecemento dos demais e, en
particular, da empresa, por múltiplas razóns, incluída a do desexo de preservar un
posto de traballo que pode entender ameazado como consecuencia do embarazo».

Por último declara que «todos os criterios de interpretación» dos preceptos legais
[arts. 55.5 b) do ET e 108.2 b) da LPL] «conducen a considerar que (...) a nulidade do
despedimento ten un carácter automático, vinculado exclusivamente á acreditación
do embarazo da traballadora e a non se considerar o despedimento como procedente
por motivos que non están relacionados con este». E, en consecuencia, que «a garan-
tía fronte ao despedimento do dereito á non-discriminación por razón de sexo das
traballadoras embarazadas non esixe necesariamente un sistema de tutela obxectiva
como o previsto polo lexislador na Lei 39/1999. Serían posibles, desde esta perspec-
tiva, outros sistemas de protección igualmente respectuosos co art. 14 da CE como,
en particular, o que estaba en vigor no momento da reforma legal. Non obstante, unha
vez que o lexislador optou por un desenvolvemento concreto do art. 14 da CE, que
incrementa as garantías precedentes conectándoas cunha tutela tamén reforzada doutros
dereitos e bens constitucionalmente protexidos, non pode o órgano xudicial efectuar
unha interpretación restritiva e allea ás regras hermenéuticas en vigor que prive o
precepto legal daquelas garantías establecidas polo lexislador e con que a traballadora
podía razoablemente entenderse amparada na súa determinación persoal, pois con iso
estaría a impedirse a efectividade do dereito fundamental de acordo co seu contido
previamente definido (STC 229/2002, de 9 de decembro, FX 4.º). Tal decisión non
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satisfai as esixencias do canon de razoabilidade e motivación reforzadas e de
efectividade do dereito fundamental que impón a afectación –particularmente inten-
sa, neste caso– do dereito á non-discriminación por razón de sexo da traballadora e
dos restantes dereitos e bens constitucionalmente relevantes implicados».

En consecuencia, o TC vai amparar a traballadora sobre a base do art. 24 da CE en
relación co principio de non-discriminación por razón de sexo (art. 14 da CE) e, xa
que logo, anular as sentenzas de instancia. Concluirá nesta sentenza que o despedimento
dunha traballadora embarazada constitúe unha causa de nulidade conectada co
despedimento discriminatorio por razón de sexo, aínda que formalmente é distinta da
anterior. E iso sobre a base da interpretación literal, sistemática e teleolóxica do pre-
cepto estatutario controvertido (art. 55.5 do ET), xa que se trata dun precepto que
vincula o despedimento nulo ao feito do embarazo, alén de querer establecer maiores
garantías para as traballadoras embarazadas fronte ás discriminacións deste carácter.
Así, o que interesa ao TC á hora de amparar a traballadora neste caso non é o feito de
se o empresario coñecía ou non o embarazo daquela, por ser irrelevante, posto que o
que a norma protexe non é outra cousa que o embarazo en si e non a discriminación
por razón de sexo70

70 Volve reiterar a mesma doutrina na STC 124/2009, de 18 de maio. Trátase dunha traballadora que é
despedida sen que na carta de despedimento se indique causa ou motivo de ningún tipo, malia recoñecer
a empresa a súa improcedencia; ora ben, a traballadora estaba embarazada no momento do despedimento,
situación que non comunicara ao empresario. O TC ampara a traballadora, facendo unha interpretación
moi protectora do contido do art. 55.5.b) do ET, sobre a base dos seguintes argumentos (a letra grosa é
nosa):

a) No marco do art. 55 do ET non pode cualificarse nunca un despedimento de improcedente.

O despedimento unicamente poderá ser cualificado como procedente (cando se probe a causa disciplina-
ria invocada na carta de despedimento e que, loxicamente, nada pode ter a ver coa situación de embara-
zo) ou nulo (cando non se probe a causa alegada).

b) A acreditación do coñecemento previo do embarazo por parte do empresario non é unha esixencia
para declarar nulo o despedimento efectuado durante o período de embarazo. Tampouco a é a notifica-
ción previa por parte da traballadora da devandita situación ao empresario. Pola contra, todos os criterios
de interpretación gramatical, lóxica e teleolóxica aplicables (art. 3.1 do CC), ademais do criterio último
e superior que é o da interpretación de acordo coa CE, conducen a considerar que a nulidade do

despedimento ten no art. 55.5 b) un carácter automático, vinculado exclusivamente á acreditación

do embarazo da traballadora e á falta de consideración do despedimento como procedente por

motivos sen relación con el.

c) A regulación legal da nulidade do despedimento das traballadoras embarazadas constitúe unha

institución directamente vinculada ao dereito á non-discriminación por razón de sexo proclamado

no art. 14 da CE, aínda que tamén poidan atoparse vínculos con outros dereitos e bens constitucional-
mente protexidos, como o dereito á seguridade e a saúde das traballadoras embarazadas (art. 40.2 da
CE), e a protección da familia e dos fillos (als. 1 e 2 do art. 39 da CE).
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6. Fecundación in vitro e despedimento de traballadora: o caso Mayr

Non é en absoluto novidoso que o TXUE acometese en máis dunha ocasión a inter-
pretación do dereito comunitario –orixinario e derivado– en supostos de pedimentos
prexudiciais formulados por distintos tribunais nacionais para axuizaren a
compatibilidade dos dereitos internos con aquel en casos relativos a despedimentos
de traballadoras embarazadas. A pesar do anterior, o caso que agora traemos a cola-
ción é un deses supostos en que a dificultade do pronunciamento se centra en determi-
nar se para os efectos do dereito comunitario unha traballadora se atopa ou non emba-
razada cando está a someterse a un tratamento de fecundación artificial. Dito doutro
modo, para determinar se as distintas directivas sobre o principio de igualdade de

d) Hai que distinguir o suposto de nulidade en caso de despedimentos discriminatorios ou con vulnera-
ción de dereitos fundamentais (art. 55, primeiro parágrafo), do suposto do art. 55.5.b). Este último regula
unha nulidade obxectiva, diferente da nulidade por causa de discriminación, e que actúa en calquera
situación de embarazo, á marxe de que existan ou non indicios de tratamento discriminatorio ou mesmo
de que concorra ou non un móbil de discriminación.

e) O lexislador nacional optou por ir alén da Directiva comunitaria e superar os niveis mínimos de
protección previstos nesta. Configúrase un mecanismo de garantía reforzada na tutela das traballadoras
embarazadas, reforzo que posúe, ademais, unha clara relevancia constitucional. En primeiro lugar, des-
de a perspectiva prioritaria do dereito á non-discriminación por razón de sexo, que se ve reforzada, á súa
vez, ao dispensarse a traballadora dunha proba que ás veces pode ser enormemente complicada e cuxa
esixencia limitaría a eficacia do dereito fundamental. Con iso exímese da necesidade de demostrar o
coñecemento por parte dun terceiro dun feito que pertence á esfera máis íntima da persoa e que a
traballadora pode desexar manter, lexitimamente, fóra do coñecemento dos outros e, en particular,
da empresa, por múltiplas razóns (mesmo polo desexo de preservar o posto de traballo que pode verse
ameazado como consecuencia do embarazo).

f) Exonerar da proba do coñecemento do embarazo e, con ela, de toda obriga de declaración previa,
substituíndoa pola proba, en caso de despedimento, dun feito obxectivo como o é o embarazo en si
mesmo, constitúe sen lugar a dúbidas unha medida de reforzo das garantías ante un despedimento

da traballadora embarazada, á vez que é plenamente coherente co recoñecemento do seu dereito á
intimidade persoal e familiar (art. 18.1 da CE).

g) Cómpre lembrar que esta garantía reforzada alcanza, segundo o art. 55.5 b), o tempo transcorrido
entre a data de inicio do embarazo e a data do período de suspensión por maternidade. En definitiva, tal
e como xa se afirmou na STC 92/2008, o despedimento dunha traballadora que se produce entre a

data de inicio do embarazo –mesmo cando ela non teña constancia– e a data da suspensión por

maternidade, será nulo cando non se probe a súa procedencia por razóns alleas ao embarazo, e a

única proba que deberá achegar a traballadora referirase exclusivamente á súa situación física de

embarazo no momento do despedimento, co que se produce, en consecuencia, unha inversión da carga
da proba.

Pode consultarse ao respecto o texto e resumo realizado por GALA DURÁN, C. (2010) «¿Es necesario
comunicar la situación de embarazo al empresario para que se pueda declarar la nulidad de un despido?»
Boletín Cemical XXVII. Dispoñible no enderezo electronico <http://www.diba.es/cemical/es/boletin/
ficheros/Boletin_27/num27_marzo2010.pdf>.
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tratamento e non-discriminación, e particularmente a Directiva do ano 1992 relati-
va á protección das mulleres embarazadas, poden xogar no suposto de feito concreto,
o Tribunal de Luxemburgo debe establecer con carácter prioritario se unha traballadora
nas circunstancias aludidas se atopa ou non en estado no momento de ser despedida.

6.1. Suposto de feito

A STXCE de 26 de febreiro de 2008 trae causa nunha solicitude de decisión prexudicial
que ten por obxecto a interpretación do art. 2.a) da Directiva 92/85/CEE do Consello,
de 19 de outubro de 1992, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora
da seguridade e a saúde no traballo da traballadora embarazada que dese a luz ou en
período de lactación, así como da Directiva 76/207/CEE relativa á igualdade de
tratamento entre traballadores e traballadoras, nun suposto en que a traballadora esta-
ba a someterse a un proceso de fecundación in vitro. Para poder analizar correctamen-
te o axuizamento realizado polo tribunal comunitario debemos, sequera de xeito mí-
nimo, expor os feitos que deron lugar ao litixio.

A Sra. Mayr traballaba como camareira para a Bäckerei und Konditorei Gerhard
Flöckner en Salzburgo desde o 3 de xaneiro de 2005. Como parte dunha tentativa de
fecundación in vitro, e despois dun tratamento hormonal de aproximadamente un mes
e medio de duración, practicóuselle unha punción folicular o 8 de marzo de 2005,
a causa da cal estivo de baixa entre o 8 e o 13 de marzo de 2005 por prescrición do seu
médico de cabeceira. O 10 de marzo de 2005, nunha conversa telefónica, Flöckner
comunicoulle á Sra. Mayr que quedaba despedida con efectos do 26 de marzo de
2005. Mediante escrito do mesmo día, a Sra. Mayr informou a Flöckner de que,
no marco dun tratamento de fecundación artificial, a transferencia dos óvulos fecun-
dados ao seu útero estaba programada para o 13 de marzo de 2005. Na data de comu-
nicación do despedimento da Sra. Mayr, os óvulos extraídos desta xa foran fecunda-
dos polos espermatozoides da súa parella e, xa que logo, xa existían óvulos fecundados
in vitro. O 13 de marzo de 2003, é dicir, tres días despois de que se informase a Sra.
Mayr do seu despedimento, transferíronse ao útero desta dous óvulos fecundados.
A Sra. Mayr reclamou entón a Flöckner o pagamento do seu salario e da parte propor-
cional da súa retribución anual, alegando que, desde a fecundación in vitro dos seus
óvulos, estaba amparada pola protección contra o despedimento prevista pola
lexislación austríaca.

Dado que o litixio se refire á cuestión de se a Sra. Mayr, na data do seu despedimento,
estaba amparada pola protección contra o despedimento concedida ás traballadoras
embarazadas de acordo coa lexislación austríaca, o tribunal austríaco competente para
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o coñecemento do litixio decidiu suspender o procedemento e formularlle ao TXUE a
seguinte cuestión prexudicial: unha traballadora que se somete a unha operación de
fertilización in vitro é unha «traballadora embarazada» para os efectos do artigo 2,
letra a), primeira metade de frase, da Directiva 92/85/CEE se no momento en que se
lle notifica o despedimento os seus óvulos xa foran fecundados cos espermatozoides
da súa parella, de maneira que xa existían embrións in vitro, mais aínda non foran
transferidos ao seu corpo?

6.2. Interpretación do TXUE no caso Mayr

Con carácter xeral, o problema que entretén o Tribunal de Luxemburgo neste asunto é
determinar, en primeiro lugar, se a traballadora despedida está ou non embarazada de
acordo ao disposto no art. 2.a) da Directiva 92/85/CEE71; xa que se a resposta é afir-
mativa, en segundo lugar, desencadearíase a protección contida no art. 10.172 do cita-
do instrumento comunitario, que ditamina a prohibición de despedimento dunha
traballadora embarazada so pena de nulidade da decisión extintiva de acordo co noso
dereito. Pois ben, o tribunal a quo solicítalle ao tribunal comunitario que determine se
no suposto de autos a traballadora se atopaba ou non embarazada para os efectos da
Directiva 92/85/CEE, tendo en conta que no momento en que se lle notifica o
despedimento a fecundación in vitro xa tivera lugar, mais aínda non se producira a
transferencia dos óvulos fecundados in vitro ao útero da muller.

O TXUE vai sinalar que nestas circunstancias a traballadora non está embarazada no
sentido do disposto no art. 2.a) da Directiva e que, por tanto, tampouco se atoparía
amparada pola prohibición de despedimento das traballadoras embarazadas regulado
no art. 10.1 do mesmo texto73. E é que sinala o tribunal que «antes de seren [os óvulos

71 Artigo 2. «Para os efectos desta directiva entenderase por: a) traballadora embarazada: calquera
traballadora embarazada que comunique o seu estado ao empresario, conforme ás lexislacións e/ou
prácticas nacionais».
72 Artigo 10. Prohibición de despedimento: «Como garantía para as traballadoras, a que se refire o artigo
2, do exercicio dos dereitos de protección da súa seguridade e saúde recoñecidos neste artigo, establécese
o seguinte: 1) Os estados membros tomarán as medidas necesarias para prohibiren o despedimento das
traballadoras a que se refire o artigo 2 durante o período comprendido entre o comezo do seu embarazo
e o final do permiso de maternidade a que se refire a alínea 1 do artigo 8, salvo nos casos excepcionais
non-inherentes ao seu estado admitidos polas lexislacións e/ou prácticas nacionais e, no seu caso, sempre
que a autoridade competente dese o seu acordo».
73 A Directiva 92/85/CEE do Consello, de 19 de outubro de 1992, relativa á aplicación de medidas para
promover a mellora da seguridade e a saúde no traballo da traballadora embarazada, que dese a luz ou en
período de lactancia (décima directiva específica de acordo coa al. 1 do art. 16 da Directiva 89/391/
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fecundados] transferidos ao útero da muller, os ditos óvulos –en determinados esta-
dos membros– poden conservarse durante un prazo máis ou menos longo e, no caso
da normativa nacional considerada no asunto principal [austríaca], a posibilidade de
conservar os óvulos fecundados esténdese até un período máximo de dez anos. Por
conseguinte, a aplicación da protección contra o despedimento establecida polo art. 10
da Directiva 92/85 a unha traballadora antes da transferencia dos óvulos fecundados
podería ter o efecto de conceder o beneficio desta protección aínda cando esta transfe-
rencia se atrasase por calquera razón varios anos ou mesmo se renunciase definitiva-
mente a ela, ao efectuarse a fecundación in vitro como simple medida de precaución».

Así, o que o TXUE vai concluír non é outra cousa que a imposibilidade de estender a
protección da Directiva 92/85 á Sra. Mayr no caso formulado, dada a necesidade de
observar o principio de seguridade xurídica, que non podería garantirse de se enten-
der que unha traballadora pode gozar da blindaxe que brinda o art. 10.1 desta directi-
va nos inicios dun tratamento de fecundación in vitro. A pesar do anterior, o Tribunal
vai ir máis alá, posto que tamén vai interpretar a eventual aplicabilidade do disposto
nos arts 2.1 e 5.1 da Directiva 76/207/CEE do Consello, relativa á aplicación do prin-
cipio de igualdade de tratamento entre homes e mulleres, no que se refire ao acceso ao
emprego, á formación e á promoción profesionais, e ás condicións de traballo, ao
caso de autos. Dito doutro modo, o TXUE vai sinalar que, malia ser verdade que a
traballadora non pode verse amparada pola directiva específica sobre protección en
casos de embarazo e lactación, iso non vai impedir, con todo, que aplique a súa doutrina
sobre discriminación directa por razón de sexo. En consecuencia, vai considerar que
en tanto a punición funicular e en xeral o sometemento a un proceso de fecundación
in vitro só afecta as mulleres, haberá que considerar se a decisión extintiva se basea
no feito de que a interesada se someteu a tal tratamento, en cuxo caso, o despedimento
constituiría un suposto de discriminación directa por razón de sexo de acordo á Direc-
tiva do ano 197674.

CEE), e, en particular, a prohibición de despedimento das traballadoras embarazadas establecida na
al. 1 do art. 10 desta directiva, deben interpretarse no sentido de que non se aplican a unha traballadora
sometida a unha fecundación in vitro cando no momento en que se lle notifica o despedimento xa tivo
lugar a fecundación dos óvulos cos espermatozoides da súa parella, mais estes non foron aínda transfe-
ridos ao seu útero.
74 A al. 1 dos arts. 2 e 5 da Directiva 76/207/CEE do Consello, de 9 de febreiro de 1976, relativa á
aplicación do principio de igualdade de tratamento entre homes e mulleres oponse, no que se refire ao
acceso ao emprego, á formación e á promoción profesionais, e ás condicións de traballo, ao despedimento
dunha traballadora que estea nunha fase avanzada dun tratamento de fecundación in vitro, é dicir, entre
a punción folicular e a transferencia inmediata dos óvulos fecundados ao útero, na medida en que se
demostre que este despedimento se basea esencialmente no feito de a interesada se someter a tal tratamento.
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Resumo

Este estudo trata de comparar a Lei xeral da Seguridade Social española coa Lei de bases

portuguesa, indicando os parecidos entre ambas, fixando a base, en termos xurídicos, como

sinónimo e como punto de partida. En relación con este termo existe un claro parecido entre a

Lei de bases portuguesa 4/2007 e nosa vixente Lei xeral de 1994.

Palabras chave: protección social, Lei xeral da Seguridade Social española, Lei de bases da

Seguridade Social portuguesa.

Abstract

This study attempts to compare the general Spanish law of Social Security with the Portuguese

Law of Standards, indicating the similarities between both, setting the standard, in juridical

terms, as synonym and starting point. In relation with this term exists a clear similarity between

the Portuguese Law of Standards 4/2007 and our valid 1994 general law.

Keywords: social protection, General Law of the Spanish Social Security, Law of Portuguese

Standards of the Social Security.
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1. Aproximación á Lei de bases xerais do sistema de Seguridade Social portugués

§1. Hai pouco máis de tres anos publicouse no Diário da República de Portugal –o
equivalente ao Boletín Oficial do Estado español– unha importante norma estrutural
do dereito da Seguridade Social. Trátase da Lei 4/2007, de 16 de xaneiro, que aproba
as bases xerais do sistema de Seguridade Social (en diante, Lei de bases), publicada o
mesmo día e con entrada en vigor de acordo co disposto no seu último precepto o día
seguinte1, isto é, o 17 de xaneiro de 2007.

O texto pode consultarse de balde desde a casa, con toda a comodidade, no portal web
do citado diario na internet, co enderezo electrónico <http://www.dre.pt>. A este res-
pecto, cómpre termos en conta que segundo o establecido na Lei 74/1998, de 11 de
novembro, sobre a publicación, a identificación e o formulario das normas2 a versión
do texto da Lei de bases obtida por medio deste portal fai proba plena do seu contido
para todos os efectos (literalmente, «a edición electrónica do Diário da República fai
fe plena e a publicación dos actos realizada a través dela vale para todos os efectos
legais3»). Ademais, o mesmo portal conduce á versión consolidada da norma, visto,
de conformidade co artigo 6 da Lei 74/1998, rotulado Alteracións e republicación,

que «sempre que se lles introduciren alteracións, independentemente da súa natureza
ou extensión, á Constitución, os estatutos político-administrativos das rexións autó-
nomas, as leis orgánicas, as leis de bases, as leis marco e a lei relativa á publicación,
a identificación e o formulario das normas, debe procederse á republicación integral
das correspondentes normas legais, en anexo ás referidas alteracións4».

§2. De tomarmos como termo de comparación e contraste coa Lei de bases portugue-
sa a Lei xeral da Seguridade Social española, que forma parte dunha serie sucesiva de
leis xerais cuxo inicio nos remonta aos anos sesenta do século pasado, e de que a
vixente lei de 1994 constitúe o terceiro elemento após as de 1966 e 1974, resulta que
a Lei de bases portuguesa tamén forma parte dunha serie lexislativa neste mesmo
sentido –a que de momento, como é lóxico, pon fin– de que o elemento inmediata-
mente anterior o constitúe a Lei 32/2002, de 20 de decembro, citada nunha das súas

1 Cfr. o artigo 110.1.

2 Tal e como aparece integramente republicada, logo da súa modificación en 2006, no anexo da Lei 26/

2006, de 30 de xuño, que procede á segunda alteración da Lei 74/1998, de 11 de novembro, sobre a

publicación, a identificación e o formulario das normas.

3 Artigo 1.5.

4 Epígrafe 2.
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normas derrogatorias5. De seguirmos a tirar cara a atrás do fío das disposicións
derrogatorias contidas nas precedentes leis portuguesas de bases –sen saírmos para
iso do portal do Diário da República–, cabe deducirmos que a Lei de bases de 2007
fai o número catro da serie lexislativa en cuestión. En efecto, á citada Lei 32/2002
antecedeuna a Lei 17/2000, de 8 de agosto, que aproba as bases xerais do sistema de
solidariedade e de Seguridade Social6; e esta, pola súa vez, derrogara7 a Lei 28/1984,
de 14 de agosto, da Seguridade Social8.

§3. Dun punto de vista puramente estrutural, a Lei de bases portuguesa está dividida
en primeiro lugar –ao igual que as tres anteriores da súa serie– en capítulos, de que
posúe nove, exactamente igual que a Lei 32/2002, ora que un máis que as leis 17/2000
e 28/1984. Así mesmo, a unidade estrutural relativa ao capítulo pode asentar sobre
outra unidade máis pequena, que a lei denomina sección, malia o certo ser que esta
subdivisión só aparece rexistrada en tres dos seus nove capítulos, isto é: o capítulo II,
que posúe catro seccións; o capítulo IV, que contén dúas; e o capítulo V, que conta
con tres.

A unidade estrutural máis básica –loxicamente, o que se acaba por ler– é o artigo.
A Lei de bases lusa posúe cento dez artigos, o que nos permite avanzar un prognóstico
acerca do tamaño da norma, cando menos en relación coas outras tres que forman a
serie de que vimos falando. No tocante a isto, ante todo, cabe indicarmos que se trata
dunha norma de tamaño medio, pois supera o número de oitenta e cinco artigos da Lei
28/1984, mais queda por baixo do número de preceptos das outras dúas leis da serie,
inmediatamente precedentes. Para alén, tamén cabe notarmos que esta lei de bases foi
sometida en aparencia a un proceso de adelgazamento que a levou a perder nada
menos que un 18% do seu articulado a respecto da antecedente Lei 32/2002, con
cento trinta e tres artigos.

5 Cfr. o artigo 109.1. De acordo co texto publicado no seu día no Diario da República trátase da lei que

aproba as bases da Seguridade Social.

6 Derrogada polo artigo 132.1 da Lei 32/2002.

7 Cfr. o artigo 118.1 da Lei 17/2000.

8 Esta, pola súa vez, de acordo co seu artigo 84.1, derrogara a Lei 2115, de 28 de xuño de 1962, que

promulgaba as bases da reforma da previsión social, de irresistible semellanza pola súa estruturación

formal en bases coa Lei de bases española de 1963.
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2. As semellanzas entre a Lei de bases portuguesa e a Lei xeral da Seguridade
Social española

§4. Como é sabido, o termo xurídico «bases» é susceptible de admitir cando menos
dous significados distintos, sobre os cales vén pronunciándose reiteradamente o Tri-
bunal Constitucional, a sabermos: a base como sinónimo do básico, o fundamental; e
ademais a base como un simple punto de partida que necesita un desenvolvemento
ulterior para poder ser aplicable9. Pois ben, canto a este termo xurídico tan importan-
te, é clara a semellanza existente entre a Lei de bases portuguesa e a nosa vixente Lei
xeral da Seguridade Social de 1994, suposto que ambas as normas dan corpo xurídico
ao primeiro dos seus dous citados sentidos.

No caso español próbao o feito de a Lei xeral da Seguridade Social poder ser directa-
mente invocada polos nosos tribunais de xustiza. No caso luso, remárcao mesmo o
feito de que o nome da lei non fala apenas de bases, senón máis precisamente de bases
xerais do sistema portugués de Seguridade Social10. Todo isto, sen prexuízo de que
tanto no caso portugués como no español as dúas normas infraestruturais reguladoras
dos respectivos sistemas de Seguridade Social precisen, en puntos concretos, de nor-
mas complementarias. No que ten a ver coa lei portuguesa parécenos suficiente citar
as tres seguintes evidencias extraídas do seu articulado:

1) «O principio da universalidade consiste no acceso de todas as persoas á protección
social garantida polo sistema nos termos definidos pola lei11».

2) «O Estado promove a celebración dos instrumentos de coordinación sobre seguridade
social co obxecto de lles garantir a igualdade de tratamento ás persoas beneficiarias
comprendidas nela que exerceren actividade profesional ou residiren no respectivo
territorio a respecto dos dereitos e as obrigas, nos termos da lexislación aplicable, así
como a protección dos dereitos adquiridos e en formación12».

9 Sobre o tema véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006) Derecho

del trabajo. A Coruña, Netbiblo, 20 e ss.

10 A propia lei portuguesa regula o contencioso da Seguridade Social ao afirmar que «as accións e omisións

da Administración no ámbito do sistema de Seguridade Social son susceptibles de reacción contenciosa

no termos do Código de proceso nos tribunais administrativos» (artigo 77).

11 Artigo 6. A cursiva é nosa.

12 Artigo 25.1. A cursiva é nosa.
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3) «A lei define o modo e as condicións de concreción da obriga contributiva e das
demais obrigas dos contribuíntes para co sistema13».

§5. Na nosa opinión, outra semellanza evidente entre as dúas leis que estamos a com-
parar refírese á distinción entre a seguridade social básica e a complementaria desta,
que en España está fixada no noso propio texto constitucional, posto que o artigo 41
da Constitución española diferencia ambas as realidades xurídicas ao afirmar, no to-
cante á seguridade social básica, que «os poderes públicos manterán un réxime públi-
co de seguridade social para toda a cidadanía, que garanta a asistencia e as prestacións
sociais suficientes ante situacións de necesidade, especialmente no caso de
desemprego14», para concluír, canto á seguridade social complementaria, que «a asis-
tencia e as prestacións complementarias serán libres15».

Na Lei de bases portuguesa, o tema aparece regulado no capítulo I, rotulado Obxectivos

e principios, alí onde afirma que «o sistema da Seguridade Social abrangue o sistema
de protección social da cidadanía, o sistema de previsión e o sistema complementa-
rio16». En efecto, de o interpretarmos sistematicamente, é claro que este precepto está
a aludir ás tres realidades seguintes, dúas delas encadrables no concepto de seguridade
social básica, a saber:

1. A seguridade social básica non-contributiva, suposto que «o sistema social de pro-
tección da cidadanía ten por obxectivos garantir dereitos básicos desta e a igualdade
de oportunidades, así como promover o benestar e a cohesión sociais17».

2. A seguridade social básica contributiva, de que a lei portuguesa afirma que «o
sistema de previsión se dirixe a garantir, sobre a base do principio de solidariedade de
base profesional, prestacións pecuniarias substitutivas de rendas de traballo perdido
como consecuencia da verificación das eventualidades legalmente definidas18».

13 Artigo 56.3. A cursiva é nosa.

14 Inciso primeiro.

15 Inciso segundo.

16 Artigo 23.

17 Artigo 26.1.

18 Artigo 50.
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3. A seguridade social complementaria, ao afirmar a este respecto que «o sistema
complementario comprende un réxime público de capitalización e réximes comple-
mentarios de iniciativa colectiva e de iniciativa individual19», tendo en conta que «os
réximes complementarios son recoñecidos como instrumentos significativos de pro-
tección e de solidariedade social, concretada na repartición das responsabilidades
sociais, e o seu desenvolvemento debe ser estimulado polo Estado a través dos incen-
tivos considerados axeitados20».

§6. O parentesco evidente entre as leis española e lusa reguladoras dos respectivos
sistemas de seguridade social, que vén de antigo, próbao tamén a distinción cardinal
existente nos dous países –en relación co que acabamos de denominar seguridade
social básica contributiva– entre un réxime xeral e diversos réximes especiais da
Seguridade Social.

No caso español, esta distinción forma parte mesmo da propia estrutura da Lei xeral
da Seguridade Social, pois como é sabido o título II desta está destinado de forma
monográfica a regular o réxime xeral. No caso portugués o precepto chave da Lei de
bases é un significativamente rotulado Réximes incluídos, a teor do cal «o sistema de
previsión inclúe o réxime xeral da Seguridade Social aplicable á xeneralidade dos
traballadores por conta allea e aos traballadores independentes, os réximes especiais e
os réximes de inscrición facultativa incluídos na alínea 2 do artigo 5121». Segundo
este último precepto –sobre a base de afirmar a alínea 1 do artigo 51 que «son incluídos
obrigatoriamente no sistema de previsión, en calidade de beneficiarios, os traballadores
independentes»– «as persoas que non exerceren actividade profesional ou que,
exercéndoa, non foren por este feito encadradas obrigatoriamente nos termos do nú-
mero anterior poden adherirse á protección social definida neste capítulo, nas
condicións previstas na lei22».

19 Artigo 81.1.

20 Artigo 81.2.

21 Artigo 53.

22 Sobre o tema véxase tamén o artigo 103 (rotulado «Réximes especiais»), a teor do cal «os réximes

especiais vixentes na data de entrada en vigor desta lei continúan a aplicarse, incluídas as disposicións

sobre o seu funcionamento, aos grupos de traballadores por eles comprendidos, no tocante aos dereitos

adquiridos e en formación».
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3. As diferenzas entre a Lei de bases portuguesa e a Lei xeral da Seguridade
Social española

§7. A pesar do seu parentesco, que como acaba de se dicir vén de lonxe, é evidente
que as leis española e portuguesa non son irmás xemelgas, senón máis ben curmás.
Dun punto de vista formal en sentido estrito, próbao o feito de na lei española existiren
dúas partes ben diferenciadas, respectivamente relativas ao seu articulado e ás súas
múltiplas –e case canceríxenas– disposicións extravagantes (adicionais, transitorias
etc.), mentres que a lei portuguesa é un texto de artigos corridos do 1 ao 110. Ora ben,
de nos mergullar nesta última tamén é claro que cabe descubrirmos nela preceptos de
contido similar ao das devanditas disposicións extravagantes da lei española, que apa-
recen agrupados no seu capítulo IX, o final, significativamente rotulado Disposicións

finais.

Este comprende os catro preceptos seguintes:

1) «A lei establece o réxime xurídico da protección obrigatoria en caso de accidente
de traballo, definindo os termos da respectiva responsabilidade23».

2) «A aplicación desta lei ás rexións autónomas dos Azores e Madeira non prexudica
a regulamentación propia en materia de organización e funcionamento, así como a
rexionalización dos servizos da Seguridade Social24».

3) «Revógase a Lei 32/2002, de 20 de decembro»25, tendo en conta que «até a
revogación expresa, mantéñense en vigor as disposicións legais e regulamentarias
aprobadas ao abeiro das leis 28/1984, de 14 de agosto; 17/2000, de 8 de agosto; e 32/
2002, de 20 de decembro26».

4) «Esta lei entra en vigor o día seguinte ao da súa publicación27», tendo en conta que
«o disposto no artigo 68 produce efectos a partir do 1 de xaneiro de 200728».

23 Artigo 107.

24 Artigo 108.

25 Artigo 109.1.

26 Artigo 109.2.

27 Artigo 110.1.

28 Artigo 110.2.
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§8. De nos cinguirmos agora a unha concreta prestación contributiva –e ben impor-
tante, sobre todo en tempos de crise aguda como os actuais–, tamén cabe falarmos de
diferenzas de vulto entre as dúas curmás no que ten a ver con como proceden a regular
o tema do desemprego.

En efecto, na nosa vixente Lei xeral da Seguridade Social o desemprego forma parte
da propia estrutura, posto que o título III (rotulado Protección por desemprego) pro-
cede a regular con todo luxo de detalle os dous niveis en que se diversifica en España
a devandita clase de protección (xa que logo, non só na súa faceta contributiva, senón
tamén na non-contributiva). Na hipótese da lei portuguesa, en cambio, só cabe falarmos
de alusións puntuais a esta protección, malia que, iso si, estratexicamente situadas
dentro do articulado. En concreto salientaremos estas tres:

1) No que ten a ver coa seguridade social básica non-contributiva, a relativa a que a
protección concedida no ámbito do subsistema de solidariedade se concreta a través da
concesión, entre outras prestacións, da denominada «subsidio social de desemprego29».

2) No tocante agora á seguridade social básica contributiva, a referente a que a protec-
ción social regulada integra, entre outras continxencias, a relativa ao «desemprego30».

3) E, de novo polo que respecta á modalidade básica contributiva da seguridade so-
cial, a que afirma que «os valores dos subsidios de enfermidade e de desemprego non
poden ser superiores aos das respectivas remuneracións de referencia, líquidos tras os
impostos e as contribucións á Seguridade Social, que servirán de base de cálculo das
prestacións31».

§9. Diferenza clamorosa é, por último, a referente a como aparece regulado o tema
capital da xestión en ambas as leis. En efecto, na lei española a cuestión aparece
«tratada nos artigos 57 a 79 da LXSS, que conforman o capítulo VII (rubricado
“Xestión”) do seu título I32», malia que «a regulación contida nestes vinte e tres pre-
ceptos debe completarse con outros moitos da propia LXSS (no seu título II, a propósito

29 Artigo 41.1.c).

30 Artigo 52.1.c).

31 Artigo 62.4.

32 MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2008) Derecho de la Seguridad

Social. A Coruña, Netbiblo, 237.
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do réxime xeral, tamén existe un capítulo expresamente rubricado «Xestión», e no
seu título III, a propósito da protección por desemprego, outro rotulado «Réxime
financeiro e xestión das prestacións»)33».

En cambio, a pesar da aparente concentración da regulación do tema na lei portugue-
sa, en concreto no seu capítulo VII, rotulado Organización, os cinco preceptos incluídos
neste non permiten facerse unha idea cabal de como se xestiona a Seguridade Social
portuguesa34. Con todo, como se ten posto de relevo doutrinalmente no que ten a ver
co modelo portugués de xestión, «a súa tendencia crecente á unificación da xestión é
clara, pois tanto a xestión de prestacións como a instrumental competen a unha soa
entidade xestora, que é o instituto público actualmente denominado «Instituto da
Seguridade Social, IP [Instituto da Segurança Social, IP]35», aínda que «o caso portu-
gués tampouco exemplifica, porén, unha unificación perfecta ou total da xestión, posto
que a xestión financeira compete a outro instituto público distinto –o Instituto de
Xestión Financeira da Seguridade Social, IP [Instituto de Gestão Financeira da

Segurança Social, IP]–, que é o ente en que se materializa a “caixa única” do sistema
portugués de Seguridade Social36».

33 Ibídem.

34 Cfr. os artigos 94 a 98.

35 MARTÍNEZ GIRÓN, J. e ARUFE VARELA, A. (2007) Fundamentos de derecho comunitario y comparado,

europeo y norteamericano, del trabajo y de la Seguridad Social. Foundations on Community and

Comparative, European and American, Labor and Social Security Law. A Coruña, Netbiblo, 93.

36 Ibídem.
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4. Anexo

Lei nº. 4/2007, de 16 de Janeiro. Aprova as bases gerais do sistema de segurança
social

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161º. da
Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objectivos e princípios

Artigo 1º. Objecto

A presente lei define as bases gerais em que assenta o sistema de segurança social,
adiante designado por sistema, bem como as iniciativas particulares de fins análogos.

Artigo 2º. Direito à segurança social

1. Todos têm direito à segurança social.

2. O direito à segurança social é efectivado pelo sistema e exercido nos termos
estabelecidos na Constituição, nos instrumentos internacionais aplicáveis e na pre-
sente lei.

Artigo 3º. Irrenunciabilidade do direito à segurança social

São nulas as cláusulas do contrato, individual ou colectivo, pelo qual se renuncie aos
direitos conferidos pela presente lei.

Artigo 4º. Objectivos do sistema

Constituem objectivos prioritários do sistema de segurança social:

a) Garantir a concretização do direito à segurança social;

b) Promover a melhoria sustentada das condições e dos níveis de protecção social e o
reforço da respectiva equidade; e
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c) Promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão.

Artigo 5º. Princípios gerais

Constituem princípios gerais do sistema o princípio da universalidade, da igualdade,
da solidariedade, da equidade social, da diferenciação positiva, da subsidiariedade,
da inserção social, da coesão intergeracional, do primado da responsabilidade públi-
ca, da complementaridade, da unidade, da descentralização, da participação, da eficácia,
da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação, da garantia judiciária e
da informação.

Artigo 6º. Princípio da universalidade

O princípio da universalidade consiste no acesso de todas as pessoas à protecção
social assegurada pelo sistema, nos termos definidos por lei.

Artigo 7º. Princípio da igualdade

O princípio da igualdade consiste na não discriminação dos beneficiários, designada-
mente em razão do sexo e da nacionalidade, sem prejuízo, quanto a esta, de condições
de residência e de reciprocidade.

Artigo 8º. Princípio da solidariedade

1. O princípio da solidariedade consiste na responsabilidade colectiva das pessoas
entre si na realização das finalidades do sistema e envolve o concurso do Estado no
seu financiamento, nos termos da presente lei.

2. O princípio da solidariedade concretiza-se:

a) No plano nacional, através da transferência de recursos entre os cidadãos, de forma
a permitir a todos uma efectiva igualdade de oportunidades e a garantia de rendimentos
sociais mínimos para os mais desfavorecidos;

b) No plano laboral, através do funcionamento de mecanismos redistributivos no âmbito
da protecção de base profissional; e

c) No plano intergeracional, através da combinação de métodos de financiamento em
regime de repartição e de capitalização.
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Artigo 9º. Princípio da equidade social

O princípio da equidade social traduz-se no tratamento igual de situações iguais e no
tratamento diferenciado de situações desiguais.

Artigo 10º. Princípio da diferenciação positiva

O princípio da diferenciação positiva consiste na flexibilização e modulação das
prestações em função dos rendimentos, das eventualidades sociais e de outros facto-
res, nomeadamente, de natureza familiar, social, laboral e demográfica.

Artigo 11º. Princípio da subsidiariedade

O princípio da subsidiariedade assenta no reconhecimento do papel essencial das
pessoas, das famílias e de outras instituições não públicas na prossecução dos objectivos
da segurança social, designadamente no desenvolvimento da acção social.

Artigo 12º. Princípio da inserção social

O princípio da inserção social caracteriza-se pela natureza activa, preventiva e
personalizada das acções desenvolvidas no âmbito do sistema, com vista a eliminar as
causas de marginalização e exclusão social e a promover a dignificação humana.

Artigo 13º. Princípio da coesão intergeracional

O princípio da coesão intergeracional implica um ajustado equilíbrio e equidade
geracionais na assunção das responsabilidades do sistema.

Artigo 14º. Princípio do primado da responsabilidade pública

O princípio do primado da responsabilidade pública consiste no dever do Estado de
criar as condições necessárias à efectivação do direito à segurança social e de organi-
zar, coordenar e subsidiar o sistema de segurança social.

Artigo 15º. Princípio da complementaridade

O princípio da complementaridade consiste na articulação das várias formas de
protecção social públicas, sociais, cooperativas, mutualistas e privadas com o objectivo
de melhorar a cobertura das situações abrangidas e promover a partilha das responsa-
bilidades nos diferentes patamares da protecção social.
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Artigo 16º. Princípio da unidade

O princípio da unidade pressupõe uma actuação articulada dos diferentes sistemas,
subsistemas e regimes de segurança social no sentido da sua harmonização e
complementaridade.

Artigo 17º. Princípio da descentralização

O princípio da descentralização manifesta-se pela autonomia das instituições, tendo
em vista uma maior aproximação às populações, no quadro da organização e
planeamento do sistema e das normas e orientações de âmbito nacional, bem como
das funções de supervisão e fiscalização das autoridades públicas.

Artigo 18º. Princípio da participação

O princípio da participação envolve a responsabilização dos interessados na definição,
no planeamento e gestão do sistema e no acompanhamento e avaliação do seu
funcionamento.

Artigo 19º. Princípio da eficácia

O princípio da eficácia consiste na concessão oportuna das prestações legalmente
previstas, para uma adequada prevenção e reparação das eventualidades e promoção
de condições dignas de vida.

Artigo 20º. Princípio da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação

O princípio da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação visa assegurar
o respeito por esses direitos, nos termos da presente lei.

Artigo 21º. Princípio da garantia judiciária

O princípio da garantia judiciária assegura aos interessados o acesso aos tribunais, em
tempo útil, para fazer valer o seu direito às prestações.

Artigo 22º. Princípio da informação

O princípio da informação consiste na divulgação a todas as pessoas, quer dos seus
direitos e deveres, quer da sua situação perante o sistema e no seu atendimento
personalizado.
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Artigo 23º. Composição do sistema

O sistema de segurança social abrange o sistema de protecção social de cidadania,
o sistema previdencial e o sistema complementar.

Artigo 24º. Administração do sistema

1. Compete ao Estado, no que diz respeito à componente pública do sistema de
segurança social, garantir a sua boa administração.

2. Compete ainda ao Estado assegurar, no que diz respeito aos regimes complementares
de natureza não pública, uma adequada e eficaz regulação, supervisão prudencial e
fiscalização.

Artigo 25º. Relação com sistemas estrangeiros

1. O Estado promove a celebração de instrumentos de coordenação sobre segurança
social com o objectivo de garantir a igualdade de tratamento aos beneficiários por ele
abrangidos que exerçam actividade profissional ou residam no respectivo território
relativamente aos direitos e obrigações, nos termos da legislação aplicável, bem como
a protecção dos direitos adquiridos e em formação.

2. O Estado promove, igualmente, a adesão a instrumentos adoptados no quadro de
organizações internacionais com competência na matéria que visem o desenvolvimento
ou a convergência das normas de segurança social adoptadas.

CAPÍTULO II

Sistema de protecção social de cidadania

SECÇÃO I

Objectivos e composição

Artigo 26º. Objectivos gerais

1. O sistema de protecção social de cidadania tem por objectivos garantir direitos
básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-
estar e a coesão sociais.
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2. Para concretização dos objectivos mencionados no número anterior, compete ao
sistema de protecção social de cidadania:

a) A efectivação do direito a mínimos vitais dos cidadãos em situação de carência
económica;

b) A prevenção e a erradicação de situações de pobreza e de exclusão;

c) A compensação por encargos familiares; e

d) A compensação por encargos nos domínios da deficiência e da dependência.

Artigo 27º. Promoção da natalidade

1. A lei deve estabelecer condições especiais de promoção da natalidade que favoreçam
a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar e atendam, em especial, aos
tempos de assistência a filhos menores.

2. As condições a que se refere o número anterior podem consistir, designadamente,
no desenvolvimento de equipamentos sociais de apoio na primeira infância, em me-
canismos especiais de apoio à maternidade e à paternidade e na diferenciação e
modulação das prestações.

Artigo 28º. Composição

O sistema de protecção social de cidadania engloba o subsistema de acção social,
o subsistema de solidariedade e o subsistema de protecção familiar.

SECÇÃO II

Subsistema de acção social

Artigo 29º. Objectivos

1. O subsistema de acção social tem como objectivos fundamentais a prevenção e
reparação de situações de carência e desigualdade sócio-económica, de dependência,
de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção
comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respectivas capacidades.
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2. O subsistema de acção social assegura ainda especial protecção aos grupos mais
vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem
como a outras pessoas em situação de carência económica ou social.

3. A acção social deve ainda ser conjugada com outras políticas sociais públicas, bem
como ser articulada com a actividade de instituições não públicas.

Artigo 30º. Prestações

Os objectivos da acção social concretizam-se, designadamente através de:

a) Serviços e equipamentos sociais;

b) Programas de combate à pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais;

c) Prestações pecuniárias, de carácter eventual e em condições de excepcionalidade; e

d) Prestações em espécie.

Artigo 31º. Desenvolvimento da acção social

1. A acção social é desenvolvida pelo Estado, pelas autarquias e por instituições pri-
vadas sem fins lucrativos, de acordo com as prioridades e os programas definidos
pelo Estado e em consonância com os princípios e linhas de orientação definidos nos
números seguintes.

2. A concretização da acção social obedece aos seguintes princípios e linhas de
orientação:

a) Intervenção prioritária das entidades mais próximas dos cidadãos;

b) Desenvolvimento social através da qualificação e integração comunitária dos
indivíduos;

c) Contratualização das respostas numa óptica de envolvimento e de responsabilização
dos destinatários;

d) Personalização, selectividade e flexibilidade das prestações e dos apoios sociais,
de modo a permitir a sua adequação e eficácia;
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e) Utilização eficiente dos serviços e equipamentos sociais, com eliminação de sobre-
posições, lacunas de actuação e assimetrias na disposição geográfica dos recursos
envolvidos;

f) Valorização das parcerias, constituídas por entidades públicas e particulares, para
uma actuação integrada junto das pessoas e das famílias;

g) Estímulo do voluntariado social, tendo em vista assegurar uma maior participação
e envolvimento da sociedade civil na promoção do bem-estar e uma maior harmoni-
zação das respostas sociais; e

h) Desenvolvimento de uma articulação eficiente entre as entidades com responsabi-
lidades sociais e os serviços, nomeadamente de saúde e de educação.

3. O desenvolvimento da acção social consubstanciase no apoio direccionado às
famílias, podendo implicar, nos termos a definir por lei, o recurso a subvenções, acordos
ou protocolos de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social e
outras.

4. A criação e o acesso aos serviços e equipamentos sociais são promovidos, incenti-
vados e apoiados pelo Estado, envolvendo, sempre que possível, os parceiros referi-
dos no n.o 6.

5. A utilização de serviços e equipamentos sociais pode ser condicionada ao paga-
mento de compartipações pelos respectivos destinatários, tendo em conta os seus
rendimentos e os dos respectivos agregados familiares.

6. O desenvolvimento da acção social concretiza-se, no âmbito da intervenção local,
pelo estabelecimento de parcerias, designadamente através da rede social, envolvendo
a participação e a colaboração dos diferentes organismos da administração central,
das autarquias locais, de instituições públicas e das instituições particulares de
solidariedade social e outras instituições privadas de reconhecido interesse público.

Artigo 32º. Instituições particulares de solidariedade social

1. O Estado apoia e valoriza as instituições particulares de solidariedade social e outras
de reconhecido interesse público, sem carácter lucrativo, que prossigam objectivos de
solidariedade social.
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2. As instituições particulares de solidariedade social e outras de reconhecido interesse
público sem carácter lucrativo, consagradas no n.o 5 do artigo 63.o da Constituição,
estão sujeitas a registo obrigatório.

3. O Estado exerce poderes de fiscalização e inspecção sobre as instituições particula-
res de solidariedade social e outras de reconhecido interesse público sem carácter
lucrativo, que prossigam objectivos de natureza social, por forma a garantir o efectivo
cumprimento das respectivas obrigações legais e contratuais, designadamente das re-
sultantes dos acordos ou protocolos de cooperação celebrados com o Estado.

Artigo 33º. Das iniciativas dos particulares

Os serviços e equipamentos sociais da iniciativa de entidades privadas com fins lu-
crativos podem beneficiar de incentivos e benefícios previstos na lei.

Artigo 34º. Licenciamento, inspecção e fiscalização

Os serviços e equipamentos sociais assegurados por instituições e entidades privadas
com ou sem fins lucrativos carecem de licenciamento prévio e estão sujeitos à inspecção
e fiscalização do Estado nos termos da lei.

Artigo 35º. Responsabilidade social das empresas

O Estado estimula e apoia as iniciativas das empresas que contribuam para o desen-
volvimento das políticas sociais, designadamente através da criação de equipamentos
sociais e serviços de acção social de apoio à maternidade e à paternidade, à infância e
à velhice e que contribuam para uma melhor conciliação da vida pessoal, profissional
e familiar dos membros do agregado familiar.

SECÇÃO III

Subsistema de solidariedade

Artigo 36º. Objectivos

1. O subsistema de solidariedade destina-se a assegurar, com base na solidariedade de
toda a comunidade, direitos essenciais por forma a prevenir e a erradicar situações de
pobreza e de exclusão, bem como a garantir prestações em situações de comprovada
necessidade pessoal ou familiar, não incluídas no sistema previdencial.
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2. O subsistema de solidariedade pode abranger também, nos termos a definir por lei,
situações de compensação social ou económica em virtude de insuficiências contribu-
tivas ou prestacionais do sistema previdencial.

Artigo 37º. Âmbito pessoal

1. O subsistema de solidariedade abrange os cidadãos nacionais, podendo ser tornado
extensivo, nas condições estabelecidas na lei, a não nacionais.

2. O acesso às prestações obedece aos princípios da equidade social e da diferenciação
positiva e debe contribuir para promover a inserção social das pessoas e famílias
beneficiárias.

3. Para os efeitos previstos na presente lei, consideramse não nacionais os refugiados,
os apátridas e os estrangeiros não equiparados a cidadãos nacionais por instrumentos
internacionais de segurança social.

Artigo 38º. Âmbito material

1. O subsistema de solidariedade abrange as seguintes eventualidades:

a) Falta ou insuficiência de recursos económicos dos indivíduos e dos agregados fa-
miliares para a satisfação das suas necessidades essenciais e para a promoção da sua
progressiva inserção social e profissional;

b) Invalidez;

c) Velhice;

d) Morte; e

e) Insuficiência das prestações substitutivas dos rendimentos do trabalho ou da carreira
contributiva dos beneficiários.

2. O subsistema de solidariedade abrange ainda as situações de incapacidade absoluta
e definitiva dos beneficiários do sistema previdencial, na parte necessária para cobrir
a insuficiência da respectiva carreira contributiva em relação ao correspondente valor
da pensão de invalidez.
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3. O subsistema de solidariedade pode ainda abranger os encargos decorrentes de
diminuição de receitas ou de aumento de despesas, sem base contributiva específica.

Artigo 39º. Regimes abrangidos

O subsistema de solidariedade abrange, designadamente, o regime não contributivo,
o regime especial de segurança social das actividades agrícolas, os regimes transitórios
ou outros formalmente equiparados a não contributivos.

Artigo 40º. Condições de acesso

1. A atribuição das prestações do subsistema de solidariedade depende de residência
em território nacional e demais condições fixadas na lei.

2. A lei pode, no que diz respeito a não nacionais, fazer depender o acesso à atribuição
de prestações de determinadas condições, nomeadamente de períodos mínimos de
residência legal ou de situações legalmente equiparadas.

3. A concessão das prestações não depende de inscrição nem envolve o pagamento de
contribuições, sendo determinada em função dos recursos do beneficiário e do seu
agregado familiar.

SECÇÃO IV

Subsistema de protecção familiar

Artigo 44º. Objectivo

O subsistema de protecção familiar visa assegurar a compensação de encargos fami-
liares acrescidos quando ocorram as eventualidades legalmente previstas.

Artigo 45º. Âmbito pessoal

O subsistema de protecção familiar abrange a generalidade das pessoas.

Artigo 46º. Âmbito material

O subsistema de protecção familiar abrange, nomeadamente, as seguintes eventuali-
dades:
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a) Encargos familiares;

b) Encargos no domínio da deficiência; e

c) Encargos no domínio da dependência.

Artigo 47º. Condições de acesso

1. A atribuição das prestações do subsistema de protecção familiar depende de
residência em território nacional e demais condições fixadas na lei.

2. A lei pode, no que diz respeito a não nacionais, fazer depender o acesso à atribuição
de prestações de determinadas condições, nomeadamente de períodos mínimos de
residência legal ou de situações legalmente equiparadas.

3. A lei pode prever condições especiais de acesso em função das eventualidades a
proteger.

4. O disposto no n.o 1 não prejudica a aplicação do disposto em instrumentos
internacionais de segurança social.

Artigo 48º. Prestações

1. A protecção nas eventualidades previstas no âmbito do subsistema de protecção
familiar concretizase através da concessão de prestações pecuniárias.

2. A protecção referida no número anterior é susceptível de ser alargada, de modo a
dar resposta a novas necessidades sociais, designadamente no caso de famílias mono-
parentais, bem como às que relevem, especificamente, dos domínios da deficiência e
da dependência.

3. A lei pode prever, com vista a assegurar uma melhor cobertura dos riscos sociais,
a concessão de prestações em espécie.

4. O direito à prestações do subsistema de protecção familiar não prejudica a atribuição
de prestações da acção social referidas na alínea c) do artigo 30º.
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Artigo 49º. Montantes das prestações

Os montantes das prestações pecuniárias a atribuir no âmbito da protecção prevista na
presente secção são estabelecidos em função dos rendimentos, da composição e da
dimensão dos agregados familiares dos beneficiários e, eventualmente, dos encargos
suportados, sendo modificados nos termos e condições a fixar por lei.

CAPÍTULO III

Sistema previdencial

Artigo 50º. Objectivos

O sistema previdencial visa garantir, assente no princípio de solidariedade de base
profissional, prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdido
em consequência da verificação das eventualidades legalmente definidas.

Artigo 51º. Âmbito pessoal

1. São abrangidos obrigatoriamente pelo sistema previdencial, na qualidade de
beneficiários, os trabalhadores por conta de outrem ou legalmente equiparados e os
trabalhadores independentes.

2. As pessoas que não exerçam actividade profissional ou que, exercendo-a, não sejam,
por esse facto, enquadradas obrigatoriamente nos termos do número anterior, podem
aderir à protecção social definida no presente capítulo, nas condições previstas na lei.

Artigo 52º. Âmbito material

1. A protecção social regulada no presente capítulo integra as seguintes eventualidades:

a) Doença;

b) Maternidade, paternidade e adopção;

c) Desemprego;

d) Acidentes de trabalho e doenças profissionais;

A NOVA LEI DE BASES DA SEGURIDADE SOCIAL PORTUGUESA DE 2007.

ESTUDO COMPARADO COA LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL ESPAÑOLA

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48151



152

e) Invalidez;

f) Velhice; e

g) Morte.

2. O elenco das eventualidades protegidas pode ser alargado, em função da necessidade
de dar cobertura a novos riscos sociais, ou reduzido, nos termos e condições legal-
mente previstos, em função de determinadas situações e categorias de beneficiários.

Artigo 53º. Regimes abrangidos

O sistema previdencial abrange o regime geral de segurança social aplicável à
generalidade dos trabalhadores por conta de outrem e aos trabalhadores independentes,
os regimes especiais, bem como os regimes de inscrição facultativa abrangidos pelo
n.o 2 do artigo 51º.

Artigo 54º. Princípio da contributividade

O sistema previdencial deve ser fundamentalmente autofinanciado, tendo por base
uma relação sinalagmática directa entre a obrigação legal de contribuir e o direito às
prestações.

Artigo 55º. Condições de acesso

São condições gerais de acesso à protecção social garantida pelos regimes do sistema
previdencial a inscrição e o cumprimento da obrigação contributiva dos trabalhadores
e, quando for caso disso, das respectivas entidades empregadoras.

Artigo 56º. Obrigações dos contribuintes

1. Os beneficiários e, no caso de exercício de actividade profissional subordinada, as
respectivas entidades empregadoras, são obrigados a contribuir para os regimes de
segurança social.

2. A obrigação contributiva das entidades empregadoras constitui-se com o início do
exercício da actividade profissional dos trabalhadores ao seu serviço.
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3. A lei define o modo e as condições de concretização da obrigação contributiva e das
demais obrigações dos contribuintes perante o sistema.

4. A lei estabelece ainda, nos casos de incumprimento das obrigações dos contribuintes,
o regime do respectivo suprimento oficioso pelos serviços da segurança social.

Artigo 57º. Determinação do montante das quotizações e das contribuições

1. O montante das quotizações dos trabalhadores por conta de outrem e das
contribuições das entidades empregadoras é determinado pela aplicação das taxas
legalmente previstas às remunerações que, nos termos da lei, constituam base de
incidência contributiva.

2. A lei define os critérios e as condições de registo de remunerações por equivalência
à entrada de contribuições, designadamente quanto à relevância jurídica, ao valor a
registar e ao respectivo período de registo.

3. As taxas contributivas são fixadas, actuarialmente, em função do custo de protecção
das eventualidades previstas, sem prejuízo da possibilidade de adequações,
designadamente em razão da natureza das entidades contribuintes, das situações es-
pecíficas dos beneficiários ou de políticas de emprego.

4. A lei pode prever mecanismos de adequação do esforço contributivo, justificados
pela alteração das condições económicas, sociais e demográficas, designadamente
mediante a conjugação de técnicas de repartição e de capitalização.

Artigo 58º. Limites contributivos

1. A lei pode ainda prever, protegendo os direitos adquiridos e em formação e garantindo
a sustentabilidade financeira da componente pública do sistema de repartição e das
contas públicas nacionais e o respeito pelo princípio da solidariedade, a aplicação de
limites superiores aos valores considerados como base de incidência contributiva ou a
redução das taxas contributivas dos regimes gerais, tendo em vista nomeadamente o
reforço das poupanças dos trabalhadores geridas em regime financeiro de capitalização.

2. A determinação legal dos limites referidos no número anterior é baseada em proposta
fundamentada em relatório que demonstre, de forma inequívoca, o cumprimento dos
requisitos mencionados no número anterior e será obrigatoriamente precedida de pa-
recer favorável da comissão executiva do Conselho Nacional de Segurança Social.
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Artigo 59º. Responsabilidade pelo pagamento das contribuições

1. As entidades empregadoras são responsáveis pelo pagamento das quotizações dos
trabalhadores ao seu serviço, devendo para o efeito proceder, no momento do paga-
mento das remunerações, à retenção na fonte dos valores correspondentes.

2. São nulas as cláusulas do contrato, individual ou colectivo, pelo qual o trabalhador
assuma a obrigação de pagar, total ou parcialmente, as contribuições devidas pela
entidade empregadora.

Artigo 60º. Restituição e cobrança coerciva das contribuições ou prestações

1. As quotizações e as contribuições não pagas, bem como outros montantes devidos,
são objecto de cobrança coerciva nos termos legais.

2. As prestações pagas aos beneficiários que a elas não tinham direito devem ser
restituídas nos termos previstos na lei.

3. A obrigação do pagamento das quotizações e das contribuições prescreve no prazo
de cinco anos a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida.

4. A prescrição interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada com
conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança
da dívida.

Artigo 61º. Condições de atribuição das prestações

1. Constitui condição geral de atribuição das prestações, nas eventualidades em que
tal seja exigido, o decurso de um período mínimo de contribuição ou situação equiva-
lente.

2. O decurso do período previsto no número anterior pode ser considerado como
cumprido pelo recurso à totalização de períodos contributivos ou equivalentes,
registados no quadro de regimes de protecção social, nacionais ou estrangeiros, nos
termos previstos na lei ou em instrumentos internacionais aplicáveis.

3. Podem ainda ser previstas por lei, para cada eventualidade, condições especiais de
acesso às prestações.
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4. A falta de cumprimento da obrigação de inscrição, incluindo a falta de declaração
do início de actividade profissional ou a falta do pagamento de contribuições relativas
a períodos de exercício de actividade profissional dos trabalhadores por conta de
outrem, que lhes não seja imputável, não prejudica o direito às prestações.

Artigo 62º. Determinação dos montantes das prestações

1. O valor das remunerações registadas constitui a base de cálculo para a determinação
do montante das prestações pecuniárias substitutivas dos rendimentos, reais ou presu-
midos, da actividade profissional.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a determinação dos montantes das
prestações pode igualmente ter em consideração outros elementos, nomeadamente e
consoante os casos, a natureza da eventualidade, a duração da carreira contributiva,
a idade do beneficiário ou o grau de incapacidade.

3. Sempre que as prestações pecuniárias dos regimes de segurança social se mostrem
inferiores aos valores mínimos legalmente fixados é garantida a concessão daquele
valor ou a atribuição de prestações que as complementem.

4. Os valores dos subsídios de doença e de desemprego não podem ser superiores aos
valores das respectivas remunerações de referência, líquidos de impostos e de
contribuições para a segurança social, que serviram de base de cálculo das prestações.

Artigo 63º. Quadro legal das pensões

1. O quadro legal das pensões deve ser, gradualmente, adaptado aos novos condicio-
nalismos sociais, de modo a garantir-se a maior equidade e justiça social na sua con-
cretização.

2. A lei pode consagrar medidas de flexibilidade da idade legal para atribuição de
pensões, através de mecanismos de redução ou bonificação das pensões, consoante se
trate de idade inferior ou superior à que se encontra definida nos termos gerais.

3. A lei pode prever a diferenciação positiva das taxas de substituição a favor dos
beneficiários com mais baixas remunerações, desde que respeitado o princípio da
contributividade.
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4. O cálculo das pensões de velhice e de invalidez tem por base os rendimentos de
trabalho, revalorizados, de toda a carreira contributiva, nos termos da lei.

5. Os valores das remunerações que sirvam de base de cálculo das pensões devem ser
actualizados de acordo com os critérios estabelecidos na lei, nomeadamente tendo em
conta a inflação.

Artigo 64º. Factor de sustentabilidade

1. Ao montante da pensão estatutária, calculada nos termos legais, é aplicável um
factor de sustentabilidade relacionado com a evolução da esperança média de vida,
tendo em vista a adequação do sistema às modificações resultantes de alterações de-
mográficas e económicas.

2. O factor de sustentabilidade é definido pela relação entre a esperança média de vida
verificada num determinado ano de referência e a esperança média de vida que se
verificar no ano anterior ao do requerimento da pensão.

Artigo 65º. Acumulação de pensões com rendimentos do trabalho

A lei estabelece os termos e as condições de acumulação de pensões com rendimentos
de trabalho.

Artigo 66º. Direitos adquiridos e em formação

1. É aplicável aos regimes do sistema previdencial o princípio da tutela dos direitos
adquiridos e dos direitos em formação.

2. Para o efeito do número anterior, consideram-se:

a) Direitos adquiridos, os que já se encontram reconhecidos ou possam sê-lo por se
encontrarem reunidos todos os requisitos legais necessários ao seu reconhecimento;
b) Direitos em formação, os correspondentes aos períodos contributivos e valores de
remunerações registadas em nome do beneficiário.

3. Os beneficiários mantêm o direito às prestações pecuniárias dos regimes de segurança
social ainda que transfiram a residência do território nacional, sem prejuízo do disposto
em instrumentos internacionais aplicáveis.
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4. Os efeitos da inscrição não se extinguem pelo decurso do tempo.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns aos subsistemas de solidariedade e protecção familiar e ao
sistema previdencial

SECÇÃO I

Prestações

Artigo 67º. Acumulação de prestações

1. Salvo disposição legal em contrário, não são cumuláveis entre si as prestações
emergentes do mesmo facto, desde que respeitantes ao mesmo interesse protegido.

2. As regras sobre acumulação de prestações pecuniárias emergentes de diferentes
eventualidades são reguladas por lei, não podendo, em caso algum, resultar da sua
aplicação montante inferior ao da prestação mais elevada nem excesso sobre o valor
total.

3. Para efeitos de acumulação de prestações pecuniárias podem ser tomadas em conta
prestações concedidas por sistemas de segurança social estrangeiros, sem prejuízo do
disposto em instrumentos internacionais aplicáveis.

Artigo 68º. Indexante dos apoios sociais e actualização do valor das prestações

1. Os montantes dos apoios sociais, designadamente os valores mínimos de pensões,
são fixados tendo por base o indexante dos apoios sociais, nas situações e nos termos
definidos por lei.

2. O valor de referência previsto no número anterior é objecto de actualização anual,
tendo em conta um conjunto de critérios atendíveis, designadamente a evolução dos
preços e o crescimento económico.

3. A actualização anual das prestações obedece a critérios objectivos fixados por lei
que garantam o respeito pelo princípio da equidade intergeracional e pela sustentabi-
lidade financeira do sistema de segurança social.
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Artigo 69º. Prescrição do direito às prestações

O direito às prestações pecuniárias vencidas prescreve a favor das instituições devedoras
no prazo de cinco anos, contado a partir da data em que as mesmas são postas a
pagamento, com conhecimento do credor.

Artigo 70º. Responsabilidade civil de terceiros

No caso de concorrência pelo mesmo facto do direito a prestações pecuniárias dos
regimes de segurança social com o de indemnização a suportar por terceiros, as
instituições de segurança social ficam sub-rogadas nos direitos do lesado até ao limite
do valor das prestações que lhes cabe conceder.

SECÇÃO II

Garantias e contencioso

Artigo 71º. Deveres do Estado e dos beneficiários

1. Compete ao Estado garantir aos beneficiários informação periódica relativa aos
seus direitos, adquiridos e em formação, designadamente em matéria de pensões.

2. Os beneficiários têm o dever de cooperar com as instituições de segurança social,
cabendo-lhes, designadamente, ser verdadeiros nas suas declarações e requerimentos
e submeter-se aos exames de verificação necessários para a concessão ou manutenção
das prestações a que tenham direito.

Artigo 72º. Intransmissibilidade e penhorabilidade parcial das prestações

1. As prestações concedidas pelas instituições de segurança social são intransmissíveis.
2. As prestações dos regimes de segurança social são parcialmente penhoráveis nos
termos da lei geral.

Artigo 73º. Garantia do direito à informação

Os beneficiários e as entidades empregadoras têm direito a informação adequada so-
bre os direitos e obrigações decorrentes da presente lei e legislação complementar.
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Artigo 74º. Certificação da regularidade das situações

1. Qualquer pessoa ou entidade sujeita a obrigações perante as instituições de segurança
social pode requerer, em qualquer momento, que lhe seja emitida declaração
comprovativa do regular cumprimento dessas obrigações.

2. Quando não seja emitida a declaração comprovativa mencionada no número ante-
rior, o particular pode solicitar aos tribunais administrativos que intimem a adminis-
tração para passagem de certidão correspondente, nos termos legais.

Artigo 75º. Confidencialidade

1. As instituições de segurança social abrangidas pela presente lei devem assegurar a
confidencialidade dos dados de natureza estritamente privada de que disponham, relati-
vos à situação pessoal, económica ou financeira de quaisquer pessoas ou entidades.

2. A obrigação prevista no número anterior cessa mediante autorização do respectivo
interessado ou sempre que haja obrigação legal de divulgar os dados abrangidos pela
confidencialidade.

Artigo 76º. Reclamações e queixas

1. Os interessados na concessão de prestações do sistema podem apresentar reclamações
ou queixas sempre que se considerem lesados nos seus direitos.

2. As reclamações ou queixas são dirigidas às instituições a quem compete conceder
as prestações, sem prejuízo das garantias contenciosas reconhecidas por lei.

3. O processo para apreciar reclamações tem carácter de urgência.

Artigo 77º. Garantias contenciosas

As acções e omissões da administração no âmbito do sistema de segurança social são
susceptíveis de reacção contenciosa nos termos do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos.
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Artigo 78º. Nulidade

Os actos administrativos de atribuição de direitos ou de reconhecimento de situações
jurídicas, baseados em informações falsas, prestadas dolosamente ou com má fé pelos
beneficiários, são nulos e punidos nos termos da legislação aplicável.

Artigo 79º. Revogação de actos inválidos

1. Os actos administrativos de atribuição de direitos ou de pagamento de prestações
inválidos são revogados nos termos e nos prazos previstos na lei, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.

2. Os actos administrativos de atribuição de prestações continuadas inválidos podem,
ultrapassado o prazo da lei geral, ser revogados com eficácia para o futuro.

Artigo 80º. Incumprimento das obrigações legais

A falta de cumprimento das obrigações legais relativas, designadamente, à inscrição
no sistema, ao enquadramento nos regimes e ao cumprimento das obrigações contri-
butivas, bem como a adopção de procedimentos, por acção ou omissão, tendentes à
obtenção indevida de prestações, consubstanciam contra-ordenações ou ilícitos
criminais, nos termos definidos por lei.

CAPÍTULO V

Sistema complementar

SECÇÃO I

Composição do sistema complementar

Artigo 81º. Composição

1. O sistema complementar compreende um regime público de capitalização e regimes
complementares de iniciativa colectiva e de iniciativa individual.

2. Os regimes complementares são reconhecidos como instrumentos significativos de
protecção e de solidariedade social, concretizada na partilha das responsabilidades
sociais, devendo o seu desenvolvimento ser estimulado pelo Estado através de incen-
tivos considerados adequados.
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SECÇÃO II

Do regime público de capitalização

Artigo 82º. Caracterização

1. O regime público de capitalização é um regime de adesão voluntária individual,
cuja organização e gestão é da responsabilidade do Estado, que visa a atribuição de
prestações complementares das concedidas pelo sistema previdencial, tendo em vista
o reforço da protecção social dos beneficiários.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, podem ser criadas por lei, para cada
beneficiário aderente, contas individuais geridas em regime financeiro de capitalização,
que lhes garanta uma protecção social complementar, concretizando o previsto no n.º
4 do artigo 57º.

3. A lei define as condições de adesão, as características, a garantia de direitos, o mé-
todo de financiamento, o regime de transmissão por morte e o tratamento fiscal do
regime referido no presente artigo.

4. A lei define ainda as formas de gestão das contas individuais, designadamente a
possibilidade de contratualização parcial da gestão com entidades do sector privado.

SECÇÃO III

Regimes complementares de iniciativa colectiva e individual

Artigo 83º. Natureza dos regimes de iniciativa colectiva

1. Os regimes complementares de iniciativa colectiva são regimes de instituição fa-
cultativa a favor de um grupo determinado de pessoas.

2. Integram-se nos regimes referidos nos números anteriores os regimes profissionais
complementares.

3. Os regimes profissionais complementares abrangem trabalhadores por conta de
outrem de uma empresa, de grupos de empresas ou de outras entidades empregadoras
de um sector profissional ou interprofissional, bem como trabalhadores independentes.
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4. Os regimes profissionais complementares são financiados pelas entidades
empregadoras ou pelos trabalhadores independentes, sem prejuízo de eventual paga-
mento de quotizações por parte dos trabalhadores por conta de outrem.

Artigo 84º. Natureza dos regimes de iniciativa individual

Os regimes complementares de iniciativa individual são de instituição facultativa,
assumindo, entre outras, a forma de planos de poupança-reforma, de seguros de vida,
de seguros de capitalização e de modalidades mutualistas.

Artigo 85º. Administração

1. Os regimes complementares de iniciativa colectiva e individual podem ser admi-
nistrados por entidades públicas, cooperativas ou privadas, nomeadamente de natureza
mutualista, criadas para esse efeito nos termos legais.

2. Quando, no âmbito de um regime profissional complementar, estiver em causa a
atribuição de prestações nas eventualidades de invalidez, velhice e morte, a respecti-
va gestão tem de ser concedida a entidade jurídica distinta da entidade que o instituiu.

Artigo 86º. Regulamentação, supervisão e garantia dos regimes complementares
1. A criação e modificação dos regimes complementares de iniciativa colectiva e indi-
vidual e a sua articulação com o subsistema previdencial são definidas por lei que
regula, designadamente, o seu âmbito material, as condições técnicas e financeiras
dos benefícios e a garantia dos respectivos direitos.

2. A regulamentação dos regimes complementares de iniciativa colectiva deve ainda
concretizar o princípio da igualdade de tratamento em razão do sexo e a protecção
jurídica dos direitos adquiridos e em formação, e fixar as regras relativas à portabilidade
daqueles direitos, à igualdade de tratamento fiscal entre regimes e ao direito à
informação.

3. A regulação, a supervisão prudencial e a fiscalização dos regimes complementares
previstos na presente secção é exercida nos termos da lei e pelas entidades legalmente
definidas.

4. A lei prevê ainda a instituição de mecanismos de garantia dos regimes complemen-
tares referidos na presente secção.
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CAPÍTULO VI

Financiamento

Artigo 87º. Princípios

O financiamento do sistema obedece aos princípios da diversificação das fontes de
financiamento e da adequação selectiva.

Artigo 88º. Princípio da diversificação das fontes de financiamento

O princípio da diversificação das fontes de financiamento implica a ampliação das
bases de obtenção de recursos financeiros tendo em vista, designadamente, a redução
dos custos não salariais da mão-de-obra.

Artigo 89º. Princípio da adequação selectiva

O princípio da adequação selectiva consiste na determinação das fontes de
financiamento e na afectação dos recursos financeiros, de acordo com a natureza e os
objectivos das modalidades de protecção social definidas na presente lei e com situações
e medidas especiais, nomeadamente as relacionadas com políticas activas de emprego
e de formação profissional.

Artigo 90º. Formas de financiamento

1. A protecção garantida no âmbito do sistema de protecção social de cidadania é
financiada por transferências do Orçamento do Estado e por consignação de receitas
fiscais.

2. As prestações substitutivas dos rendimentos de actividade profissional, atribuídas
no âmbito do sistema previdencial e, bem assim as políticas activas de emprego e
formação profissional, são financiadas por quotizações dos trabalhadores e por
contribuições das entidades empregadoras.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a contrapartida nacional das despesas
financiadas, no âmbito do Fundo Social Europeu, é suportada pelo Orçamento do
Estado.
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4. As despesas de administração e outras despesas comuns do sistema são financiadas
através das fontes correspondentes aos sistemas de protecção social de cidadania e
previdencial, na proporção dos respectivos encargos.

5. Podem constituir ainda receitas da acção social as verbas consignadas por lei para
esse efeito, nomeadamente as provenientes de receitas de jogos sociais.

6. O disposto no presente artigo é regulado por lei.

Artigo 91º. Capitalização pública de estabilização

1. Reverte para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social uma parcela
entre dois e quatro pontos percentuais do valor percentual correspondente às
quotizações dos trabalhadores por conta de outrem, até que aquele fundo assegure a
cobertura das despesas previsíveis com pensões, por um período mínimo de dois anos.
2. Os saldos anuais do sistema previdencial, bem como as receitas resultantes da
alienação de património e os ganhos obtidos das aplicações financeiras, integram o
fundo a que se refere o número anterior, sendo geridos em regime de capitalização.

3. Pode não haver lugar à aplicação do disposto no nº. 1, se a conjuntura económica
do ano a que se refere ou a situação financeira do sistema previdencial justificadamente
o não permitirem.

Artigo 92º. Fontes de financiamento

Constituem fontes de financiamento do sistema:

a) As quotizações dos trabalhadores;

b) As contribuições das entidades empregadoras;

c) As transferências do Estado e de outras entidades públicas;

d) As receitas fiscais legalmente previstas;

e) Os rendimentos de património próprio e os rendimentos de património do Estado
consignados ao reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social;

f) O produto de comparticipações previstas na lei ou em regulamentos;
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g) O produto de sanções pecuniárias;

h) As transferências de organismos estrangeiros;

i) O produto de eventuais excedentes da execução do Orçamento do Estado de cada
ano; e

j) Outras legalmente previstas ou permitidas.

Artigo 93º. Orçamento da segurança social

1. O orçamento da segurança social é apresentado pelo Governo e aprovado pela
Assembleia da República como parte integrante do Orçamento do Estado.

2. As regras de elaboração, organização, aprovação, execução e controlo do orçamento
da segurança social constam da lei.

3. O Governo apresenta à Assembleia da República uma especificação das receitas e
das despesas da segurança social, desagregadas pelas diversas modalidades de
protecção social, designadamente pelas eventualidades cobertas pelos sistemas
previdencial e protecção social de cidadania e subsistemas respectivos.

4. O Governo elabora e envia ainda à Assembleia da República uma projecção actua-
lizada de longo prazo, designadamente dos encargos com prestações diferidas e das
quotizações dos trabalhadores e das contribuições das entidades empregadoras.

CAPÍTULO VII

Organização

Artigo 94º. Estrutura orgânica

1. A estrutura orgânica do sistema compreende serviços que fazem parte da
administração directa e da administração indirecta do Estado.

2. Os serviços a que se refere a última parte do número anterior são pessoas colectivas
de direito público, denominadas instituições da segurança social.
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Artigo 95º. Conselho Nacional de Segurança Social

1. A participação no processo de definição da política,objectivos e prioridades do
sistema é assegurado pelo Conselho Nacional de Segurança Social.

2. Será criada, no âmbito do conselho, uma comissão executiva constituída de forma
tripartida por representantes do Estado, dos parceiros sociais sindicais e patronais
.
3. A lei determina as atribuições, competências e composição do conselho e da comissão
executiva, tendo em conta, quanto a esta última, o disposto no n.o 2 do artigo 58º.

Artigo 96º. Participação nas instituições de segurança social

A lei define as formas de participação nas instituições de segurança social das
associações sindicais e patronais, bem como de outras entidades interessadas no
funcionamento do sistema.

Artigo 97º. Isenções

1. As instituições de segurança social gozam das isenções reconhecidas por lei ao
Estado.

2. Os fundos públicos de capitalização, designadamente o Fundo de Estabilização
Financeira da Segurança Social, beneficiam das isenções previstas na lei.

Artigo 98º. Sistema de informação

1. A gestão do sistema de segurança social apoia-se num sistema de informação de
âmbito nacional com os seguintes objectivos:

a) Garantir que as prestações sejam atempadamente concedidas aos seus destinatários;
b) Assegurar a eficácia da cobrança das contribuições e do combate à fraude e evasão
contributiva, bem como evitar o pagamento indevido de prestações;

c) Organizar bases de dados nacionais; e

d) Desenvolver os procedimentos e canais que privilegiem a troca e o acesso de
informação em suporte electrónico, de modo a promover a desburocratização e a
aceleração dos processos de decisão.
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2. O sistema de segurança social promove, sempre que necessário, a articulação das
bases de dados das diferentes áreas interdepartamentais, tendo em vista simplificar o
relacionamento das pessoas com a Administração Pública e melhorar a sua eficácia.

Artigo 99º. Identificação

1. Estão sujeitas a identificação no sistema de informação as pessoas singulares e
colectivas que se relacionem com o sistema de segurança social.

2. A declaração de início de actividade para efeitos fiscais é oficiosamente comunica-
da ao sistema de segurança social.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

Artigo 100º. Salvaguarda dos direitos adquiridos e em formação

O desenvolvimento e a regulamentação da presente lei não prejudicam os direitos
adquiridos, os prazos de garantia vencidos ao abrigo da legislação anterior, nem os
quantitativos de pensões que resultem de remunerações registadas na vigência daquela
legislação.

Artigo 101º. Regime transitório de cálculo das pensões

Sem prejuízo do disposto no n.o 4 do artigo 63º., deve fazer-se relevar, no cálculo das
pensões e com respeito pelo princípio da proporcionalidade, os períodos da carreira
contributiva cumpridos ao abrigo de legislação anterior, bem como as regras de
determinação das pensões então vigentes, quando aplicáveis à situação do beneficiário.

Artigo 102º. Grupos sócio-profissionais

A lei define os termos em que se efectiva a integração no sistema previdencial dos
trabalhadores e respectivas entidades empregadoras por aquele parcialmente
abrangidos.
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Artigo 103º. Regimes especiais

Os regimes especiais vigentes à data da entrada em vigor da presente lei continuam a
aplicar-se, incluindo as disposições sobre o seu funcionamento, aos grupos de
trabalhadores pelos mesmos abrangidos, com respeito pelos direitos adquiridos e em
formação.

Artigo 104º. Regimes da função pública

Deve ser prosseguida a convergência dos regimes da função pública com os regimes
do sistema de segurança social.

Artigo 105º. Financiamento do sistema de protecção social de cidadania

A lei define os termos da transição para a forma de financiamento do sistema de
protecção social de cidadania prevista no n.o 1 do artigo 90º.

Artigo 106º. Aplicação às instituições de previdência

Mantêm-se autónomas as instituições de previdência criadas anteriormente à entrada
em vigor do Decreto-Lei n.o 549/77, de 31 de Dezembro, com os seus regimes jurídi-
cos e formas de gestão privativas, ficando subsidiariamente sujeitas às disposições da
presente lei e à legislação dela decorrente, com as necessárias adaptações.

CAPÍTULO IX

Disposições finais

Artigo 107º. Protecção nos acidentes de trabalho

A lei estabelece o regime jurídico da protecção obrigatória em caso de acidente de
trabalho, definindo os termos da respectiva responsabilidade.

Artigo 108º. Regiões Autónomas

A aplicação da presente lei às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não
prejudica a regulamentação própria em matéria de organização e funcionamento, bem
como a regionalização dos serviços de segurança social.
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Artigo 109º. Norma revogatória

1. É revogada a Lei n.o 32/2002, de 20 de Dezembro.

2. Até revogação expressa, mantêm-se em vigor as disposições legais e regulamentares
aprovadas ao abrigo das Leis n.o 28/84, de 14 de Agosto, n.o 17/2000, de 8 de Agosto
e n.o 32/2002, de 20 de Dezembro.

Artigo 110º. Entrada em vigor e produção de efeitos

1. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

2. O disposto no artigo 68º. produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2007.

Aprovada em 14 de Dezembro de 2006.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 6 de Janeiro de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 9 de Janeiro de 2007.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

A NOVA LEI DE BASES DA SEGURIDADE SOCIAL PORTUGUESA DE 2007.

ESTUDO COMPARADO COA LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL ESPAÑOLA

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48169



170

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48170



171

A medición do tempo de traballo
(remunerado e sen remunerar) da muller

no sistema de contas nacional

The measurement of the time of work (paid and unpaid) of

the woman in the system of national accounts

MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ ARRANZ e MARÍA DEL PILAR MILLOR ARIAS

Profesoras colaboradoras da Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48171



172

Resumo

Este traballo trata sobre o tempo que a muller dedica ao traballo, o cal ha de ser medido baixo

principios de igualdade entre homes e mulleres. Estúdanse os indicadores para medir o tempo

de traballo, dos cales o máis frecuente é a participación na forza laboral, o número de mulleres

e homes economicamente activos. Esta medición lévase a cabo a través do sistema de contas

nacionais, segundo as cales a actividade económica inclúe todo traballo dentro dos limites de

produción. Neste traballo sinálase que até agora non se incluíu dentro delas o traballo da

muller en determinadas actividades e que debería ser integrado como medida para paliar a

pobreza e conseguir maiores cotas de igualdade.

Palabras chave: medición do tempo, sistema de contas nacionais, pobreza.

Abstract

This work deals with the time that the woman devotes to work which has to be measured under

principles of equality between men and women. In this study we examine the indicators used

to measure the time of work. As the most frequent indicator in the participation in the labour

strength is the number of women and men economically active. This measurement is carried

out through the system of national accounts according to which the economic activity includes

all work inside the limit of production. In this work we show that until the present the work of

the woman in specific activities has not been included and that this should be integrated as a

means of mitigating poverty and achieving a greater degree of equality.

Keywords: measurement of time, system of national accounts, poverty.

MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ ARRANZ e MARÍA DEL PILAR MILLOR ARIAS

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48172



173

1. Introdución

O traballo da muller onte e hoxe pasa por diversos parámetros de carácter social,
familiar e económico que teñen que ser traídos a colación para poder determinar o
tempo que a muller dedica ao traballo ao longo do día e como este está recollido no
sistema nacional de contas. O acceso das mulleres ao traballo é indispensable para
elas, para as súas familias e para toda a sociedade; mais o traballo das mulleres estivo
marcado pola irregularidade, a baixa remuneración ou a subsistencia.

Todos os seres humanos, sen distinción de raza, credo ou sexo, teñen dereito a
perseguiren o seu benestar material e desenvolvemento espiritual en condicións de
liberdade e dignidade, de seguridade económica e igualdade de oportunidades, puña
de manifesto a Declaración de Filadelfia de 1944 que desenvolveu a Constitución da
Organización Internacional do Traballo (en diante OIT) de 1919. A devandita decla-
ración, que é a carta actual da OIT, réxese por catro principios fundamentais: 1) o
traballo non é unha mercadoría; 2) a liberdade de expresión e de asociación é
esencial; 3) a pobreza en calquera lugar constitúe un perigo para a prosperidade en
todas as partes; e 4) a guerra contra as carencias débese desatar con vigor implaca-
ble. O principiou básico que se promove é a igualdade no emprego e a ocupación, a
cal debe ser pulada co obxectivo de eliminar calquera discriminación.

No Convenio n.º 111 de 1958 da OIT sobre discriminación, emprego e ocupación
sinálase que calquera distinción, exclusión ou preferencia (baseada en determinados
criterios) que teña por efecto anular ou alterar a igualdade de oportunidades ou de
tratamento no emprego e a ocupación é rexeitada.

Desde a súa fundación, a OIT fomentou e desenvolveu os principios de igualdade e
traballo para homes e mulleres como medio para o desenvolvemento e a prosperidade
dos pobos e para a dignidade no traballo dos seres humanos ao cuñar o termo «traballo
decente» e o que todo iso entraña. Baixo este concepto, analizaremos cal é o traballo
da muller no mundo e cales son algúns dos medidores que se utilizan para visualizalo.

2. O traballo da muller e a utilización do tempo

Unha importante preocupación para as mulleres no seu desenvolvemento é o traballo.
Desde sempre a muller tivo un importante papel tanto na agricultura como nas empre-
sas familiares ou en sectores non-estruturados, de xeito que o seu traballo foi tremen-
damente importante para o benestar das familias, nos seus medios e incluso nas nacións
que habitan; ora ben, este mídese mal nas estatísticas oficiais.

A MEDICIÓN DO TEMPO DE TRABALLO (REMUNERADO E SEN REMUNERAR)

DA MULLER NO SISTEMA DE CONTAS NACIONAL
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Para a maioría das mulleres, a familia e o traballo líganse constantemente. Nas socie-
dades agrícolas pobres, as mulleres traballan nos campos e ocúpanse das necesidades
cotiás das súas familias. As actividades femininas tradicionais, como cultivar e elabo-
rar os alimentos que consomen as súas familias, recoller leña, carrexar auga e cociñar,
non son remuneradas. Nas zonas máis desenvolvidas, unha proporción cada vez maior
de mulleres teñen emprego remunerado, aínda que manteñen as responsabilidades do
fogar e a familia.

No noso país a promulgación da Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promover a
conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras supuxo un avance
importante, mais non a solución a este problema. Na lei tampouco se estudou nin se
regulou o problema dos tempos de traballo, e na actualidade a conciliación supón un
importante reto de futuro. Do mesmo xeito, a Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes tampouco deu un paso máis para
recoñecer o traballo efectivo da muller no sistema de contas nacional do noso país.

O traballo da muller non se describe ben mediante métodos convencionais de reunión
de datos. O indicador que se usa con máis frecuencia para medir o traballo é a partici-
pación na forza laboral, o número de mulleres e homes economicamente activos. Se-
gundo as normas internacionais de estatística, a actividade económica inclúe todo o
traballo dentro dos límites de produción do sistema de contas nacionais (en diante SCN)
desde o ano 1993; non obstante, as prácticas nacionais poden diferir e non incluír activi-
dades da muller cruciais para a supervivencia da comunidade, como carrexar auga ou
cultivar alimentos para a familia. Mais a norma internacional exclúe o traballo do-
méstico non-remunerado das medicións da actividade económica e a produción.

Unha das formas de avaliar as diferentes actividades das mulleres e os homes sen
vermos obrigados a recorrer ás definicións económicas e non-económicas do SCN é o
estudo da utilización do tempo. Eses estudos, polo xeral, captan en secuencia todas as
actividades dos individuos durante un período fixo de tempo, usualmente un ou dous
días. En todas as sociedades, a muller e o home utilizan o seu tempo en forma diferen-
te. En primeiro lugar, as mulleres adoitan traballar máis horas que os homes –dúas
horas por semana máis que os homes–, aínda que estudos realizados en España reflicten
que no noso país a diferenza é de cinco horas adicionais de traballo por semana para
as mulleres En segundo lugar, o traballo doméstico non-remunerado predomina no
tempo da muller case en todas partes, agás en Finlandia, onde de xeito excepcional o
tempo que lle dedica a muller é menor. En terceiro lugar, o tempo de traballo da
muller flutúa moito e ás veces é sumamente pesado, resultado de combinar o traballo
remunerado e as responsabilidades do fogar e da atención aos nenos.
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Os sistemas de contas nacionais constitúen o marco contable que define fundamen-
talmente as regras para a elaboración da contabilidade nacional, e establece as defi-
nicións conceptuais das operacións económicas e a estrutura ordenada de contas.
En definitiva, esa normativa non é máis que unha técnica de representación que
permite obter unha descrición cuantitativa e simplificada da actividade económica
dun país. Na actualidade, o conxunto de países da Unión Europea adoptou o denomi-
nado sistema europeo de contas nacionais e rexionais de 1995 (SEC95), mais este
deixa fóra parámetros contables tan importantes como o traballo da muller no sistema
doméstico.

3. O sistema de contas nacional e a medición da produción doméstica

En 1993, o SCN recomenda por primeira vez que toda a produción de bens nos foga-
res para o seu propio consumo se inclúa na medición do produto económico, ora ben,
segue a excluírse a produción por conta propia de servizos, incluída a atención dos
nenos, a atención dos anciáns e os quefaceres de cociña e limpeza. Un dos princi-
pais argumentos para excluír os servizos intradomésticos da actividade económica
foi o problema de comparalos directamente con servizos comercializados. Con todo,
a medida que as economías se orientan cara aos servizos e que o sector se fai máis
competitivo, a produción dentro e fóra do fogar convértese cada vez máis en inter-
cambio, polo que se interrelacionan con maior frecuencia. Os prezos dos servizos do
mercado fanse tamén máis representativos para as actividades que non entran nel.

Nos países máis desenvolvidos, servizos como a atención da saúde, as comidas,
a atención das persoas de idade, a limpeza do fogar, e outros, subminístranse actual-
mente de forma mixta desde dentro do fogar e a través do mercado e o goberno. Por
esta e outras razóns, o tratamento máis amplo dos servizos foi un dos obxectivos da
revisión do SCN realizada en 1993. Arestora o sistema de contas nacionais da econo-
mía española está adaptado ao SEC95, que aplican de forma harmonizada todos os
estados membros da Unión Europea (UE).

A Comisión de Estatística das Nacións Unidas conveu que o labor nesta esfera debía
orientarse a presentar un cadro completo da produción nos sectores non-estruturados,
dos fogares e das importantes actividades neles realizadas que quedaban fóra da de-
limitación da produción. A Comisión insistiu en que debía comprenderse mellor a
función da muller na economía para corrixir inxustizas na súa situación económica
e achegar un fundamento máis preciso e completo para a planificación social e
económica.

A MEDICIÓN DO TEMPO DE TRABALLO (REMUNERADO E SEN REMUNERAR)

DA MULLER NO SISTEMA DE CONTAS NACIONAL

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48175



176

Medir a importancia de todo o traballo que queda fóra dun intercambio monetario
–como é o traballo doméstico, o voluntariado ou o coidado de fillos e maiores, que
inciden directamente na nosa calidade de vida e que de maneira maioritaria realizan
as mulleres– parécenos ineludible e fundamental. As experiencias que vimos en Es-
paña son as das contas satélites, un sistema de organización das contabilidades nacionais
para medir o valor dos sectores económicos que non se reflicten como tales nas contas
nacionais. Por iso, a conta satélite do traballo non-remunerado funciona de forma
paralela ás contas nacionais, sen alterar os totais nacionais (neste caso, rexionais),
ofrece cifras que cuantifican a contribución real do traballo non-remunerado ao produto
interior bruto (PIB) e permite a comparación con outros sectores económicos contem-
plados na contabilidade rexional ou nacional.

4. Medición do traballo non-remunerado

Se utilizarmos os conceptos do SCN de 1993, o traballo non-remunerado no fogar
pode clasificarse nos seguintes tipos: 1) quefaceres domésticos, atención dos nenos e
outros servizos relacionados coa familia que non recoñece o SCN como actividade
económica; 2) actividades de subsistencia non-comerciais, como a produción agríco-
la para o consumo doméstico e o aluguer aposto de vivendas ocupadas polos propie-
tarios que trata o SNC como produto económico, mais que se valora sobre a base de
valor de mercado en servizos análogos que se venden; e 3) as empresas domésticas
que producen para o mercado a que máis dun membro da familia achega traballo non-
-remunerado. Estas empresas proporcionan un ingreso á familia no seu conxunto.

5. Medición do traballo de mulleres e homes na agricultura

A medición do traballo agrícola é unha esfera crítica das estatísticas sobre os sexos,
cando o traballo da muller na agricultura e a medida en que as mulleres aseguran a
subsistencia das súas familias son cuestións cruciais para a elaboración de políticas.
É posible que a produción de subsistencia non represente unha gran proporción do
PIB en termos monetarios, mais é importante para a supervivencia de millóns de
persoas en todas as rexións.

As enquisas agrícolas adoitan concentrarse na produción e a utilización da terra, pa-
sando por alto os recursos humanos e o papel dos membros da familia na propiedade.
Os censos de poboación e as enquisas sobre a forza de traballo que se se concentran
nas persoas e o seu traballo, pola súa vez, adoitan obviar e, en consecuencia, subesti-
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mar o traballo da muller na agricultura, debido a que polo xeral non é remunerado e
inclúe actividades como a elaboración de alimentos e a subministración de auga e
combustible que se consideran parte dos quefaceres domésticos.

Gran parte do traballo agrícola das mulleres realízase en cultivos de subsistencia e
non en cultivos comerciais; no entanto, moi poucas mulleres se dedican apenas aos
cultivos de subsistencia. A maior parte das familias agrícolas dos países en desenvol-
vemento consome principalmente alimentos producidos dentro da propiedade fami-
liar, porén, o volume de produción para o mercado varía de forma considerable.

Como consecuencia do anterior, é preciso determinar que é a agricultura de subsisten-
cia. Segundo a última revisión, de 2005, da clasificación internacional uniforme de
ocupacións da OIT realizada en 1988, os traballadores agropecuarios e pesqueiros de
subsistencia son aqueles que procuran alimentos, vivenda e ingresos para eles e as
súas familias. Os traballadores de subsistencia distínguense dos agricultores e traba-
lladores cualificados de explotacións agropecuarias, forestais, e pesqueiras con desti-
no ao mercado pola orientación cara ao mercado destes últimos e polo uso de proce-
sos de produción moderna, organizados e automatizados para acadaren unha alta
produtividade. É posible que os traballadores de subsistencia comercialicen unha par-
te dos seus produtos co fin de obteren efectivo para adquiriren bens básicos, mais, por
regra xeral, non teñen ningunha das vantaxes do crédito oficial nin das regras de
comercialización.

Porén, as divisións entre a produción de subsistencia e a de cultivos comerciais non se
mostran moi diáfanas na práctica, xa que moitas mulleres e homes participan en am-
bos os dous tipos de produción, consomen principalmente alimentos producidos na
propiedade familiar e, ademais, venden parte da produción ao mercado. Os alimentos,
o combustible e a auga son os elementos principais da produción de subsistencia e as
mulleres adoitan ser as principais produtoras. As mulleres participan como traballadoras
familiares non-remuneradas na propiedade da familia, recollen forraxe e alimentos,
así como combustible e auga, manteñen unha pequena parcela para o consumo fami-
liar e elaboran e almacenan alimentos para o consumo posterior, a proporcionaren
seguridade alimentaria para a supervivencia básica.

Aínda sendo esta a realidade, nas enquisas e os censos de poboación subestímase en
gran medida a participación da muller na agricultura, malia algúns datos revelar a
importancia deste traballo «invisible». Así, segundo o censo da India de 1991, o 73%
das mulleres das zonas rurais non son economicamente activas, mais un estudo reali-
zado polo Ministerio de Planificación en 1998 sinalou que das mulleres que se dedi-
caban aos quefaceres domésticos e que se clasificaran como inactivas do punto de
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vista económico, o 60% das rurais e o 15% das urbanas recollían leña, forraxe ou
alimento, mantiñan hortos ou árbores froiteiras, ou criaban aves ou gando. Ademais,
o 52% das mulleres rurais e o 97% das mulleres urbanas preparaban tortas de esterco
para combustible, e o 63% das mulleres rurais e o 32% das mulleres de zonas urbanas
carrexaban auga de fóra da casa. Todas estas actividades considéranse actividades
económicas no SCN e as recomendacións da OIT.

6. O sector non-estruturado

En todos os países africanos observados, agás en Exipto, máis dun terzo das mulleres
economicamente activas, fóra da agricultura, traballan no sector non-estruturado.
A porcentaxe chega até o 72% en Zambia, o 62% en Gambia e o 65% en Indonesia.

O sector non-estruturado é unha importante fonte de traballo para as mulleres. En
1993, debido en gran medida ao interese por mellorar a comprensión da actividade
económica da muller, a Conferencia Internacional de Estatísticos do Traballo chegou
a elaborar unha definición do sector non-estruturado. Nela, defínese as empresas por
conta propia como empresas de fogares pertencentes a traballadores por conta propia
e administradas por eles, que poden empregar traballadores familiares non-remunera-
dos e empregados ocasionais, mais non empregan traballadores de maneira continúa.
As empresas do sector non-estruturado funcionan case sempre en pequena escala,
cunha organización rudimentaria en que hai moi pouca ou ningunha distinción entre o
traballo e o capital como factores de produción.

A unidade de produción pode funcionar ou non en locais fixos e pode ter ou non e
utilizar activos de capital fixo. Pode pertencer a unha soa persoa e ser administrada
por ela ou por varios membros da mesma familia, ou ben resultar unha sociedade
entre membros de diferentes familias, e pode funcionar todo o ano ou como empresa
estacional ou ocasional. As unidades que se dedican exclusivamente á produción non-
-comercial é dicir, as unidades de subsistencia e en xeral en actividades agrícolas,
aínda que se inclúan dentro da produción nas contas nacionais, non se inclúen nesta
definición do sector non-estruturado.
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7. O desemprego

As taxas de desemprego varían segundo factores como a idade, a educación, as apti-
tudes e a residencia. De todos os xeitos, as mulleres tenden a verse máis afectadas que
os homes polas responsabilidades familiares e é menos probable que establezan unha
historia de emprego constante.

A forma en que se adoita medir o desemprego impide enumerar as mulleres como
desempregadas. Na definición da OIT de 1982, o termo «desempregado» abarca to-
das as persoas que durante o período de referencia: 1) estaban sen traballo, é dicir,
non tiñan emprego remunerado ou emprego por conta propia como se especifica na
definición internacional do emprego; 2) estaban actualmente en dispoñibilidade de
traballar, é dicir, que estaban dispoñibles para o emprego remunerado ou o emprego
por conta propia durante o período en referencia; e 3) estaban buscando traballo,
é dicir, que tomaran medidas concretas nun período especificado recente para buscar
emprego remunerado ou emprego por conta propia.

Porén, moitas mulleres sen traballo non adoptan medidas activas para buscaren traballo
se consideran que non van conseguilo en determinado tempo, polo que non se contan
como desempregadas. Nas zonas rurais é posible que as oportunidades de emprego
para as mulleres sexan particularmente limitadas, fóra das colleitas estacionais. E en
moitos países, as mulleres non teñen un doado acceso ás vías oficiais, como as ofici-
nas públicas e os organismos de desemprego, e a miúdo encaran obstáculos de carác-
ter social e cultural ao buscaren emprego.

Nestas circunstancias, resulta máis axeitado o criterio menos limitante de «en dispo-
ñibilidade para traballar», mais non necesariamente «buscando traballo». Ao utilizar
así a definición ampliada de dispoñibilidade, obtense unha maior taxa de desempre-
go, nalgúns países considerablemente máis alta, e o efecto é sempre maior no caso
das mulleres que no dos homes en todos os países.

Nos países en desenvolvemento é limitado o número de traballadores incluído no
seguro de desemprego ou outros tipos de asistencia. Nestas condicións, a maioría da
poboación debe estar dedicada en todo momento a algunha actividade económica, por
desaxeitada que sexa. Así, por tanto, as mulleres non contarán como desempregadas.
En consecuencia, nos países en desenvolvemento os datos sobre o desemprego deben
complementarse con datos sobre subemprego, especialmente no caso das mulleres.
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Tras unha breve exposición da estrutura de elementos que provocan que a pobreza se
concentre, sobre todo, no sexo feminino, dada a feble posición da muller tanto no
mercado de traballo como fronte ás economías, podemos afrontar que a realidade da
«muller e a pobreza», sobre todo nas zonas de desenvolvemento, comeza a ser un
obxectivo prioritario; e concluír, ademais, que gran parte da análise da pobreza e dos
sexos está baseada en hipóteses e deducións de datos moi limitados e estudos de
casos. As tres hipóteses básicas que é preciso probar na medición da pobreza por sexo
son: 1) que os recursos non se distribúen equitativamente dentro da familia; 2) que os
fogares encabezados por mulleres son máis vulnerables á pobreza que os encabeza-
dos por homes; e 3) que existen máis mulleres que homes nas familias pobres.

A utilización de ingresos para o benestar das familias por parte das mulleres tamén
pode diferir da que efectúan os homes. Os estudos analizados en varios países revelan
que as mulleres orientan máis recursos cara aos alimentos e os nenos cando contan
cos seus propios ingresos ou están encargadas dos ingresos familiares como xefas do
fogar. Os ingresos adicionais baixo o control das mulleres producen aumentos no
gasto en alimentos e grandes diminucións do gasto en alcohol, gasto en alimentos de
mellor calidade e maiores gastos en artigos para os nenos, polo que ningún dos fogares
encabezados por mulleres rexistrou en Kenya e Ruanda casos de nenos afectados con
malnutrición aguda.

8. Breves propostas para paliar a pobreza desde a Conferencia Internacional de

Mulleres de Pequín a través do sistema de contas nacionais

Aínda que moitas mulleres melloraron a súa situación nas estruturas económicas,
a maior parte, sobre todo as que tropezan con impedimentos adicionais, seguen sen
poder acadar a autonomía económica e ter medios de vida sostible para elas e as
persoas ao seu cargo. As mulleres adoitan realizar actividades económicas de diversa
índole de forma combinada, desde o traballo asalariado e as actividades agrícolas e
pesqueiras de subsistencia até as actividades do sector non-estruturado. Non obstante,
as barreiras xurídicas e consuetudinarias que impiden a propiedade, o acceso á terra, os
recursos naturais, o capital, o crédito, a tecnoloxía e outros medios de produción, así
como as diferenzas salariais, contribúen a obstaculizar o progreso económico da muller.

Aínda non se recoñece debidamente nin se rexistra o valor da contribución non-remu-
nerada das mulleres á economía, xa sexa no fogar, xa sexa nas actividades agrícolas,
a produción alimentaria, as empresas familiares, os servizos comunitarios ou o traballo
doméstico, polo que non queda reflectido nas estatísticas laborais nin nas contas
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nacionais. Neste sentido, ao elaborar políticas económicas e sociais, é preciso mellorar
a formulación de conceptos estatísticos e os métodos para medir e valorar as activida-
des produtivas non-remuneradas.

O desemprego da muller é un problema grave que vai en aumento en moitos países e
sectores. Os traballadores mozos do sector non estruturado e o sector rural e as
traballadoras migrantes seguen sendo as categorías menos protexidas pola lexislación
laboral e as leis de inmigración. As mulleres, particularmente as que están á fronte do
fogar con nenos pequenos, teñen escasas oportunidades de emprego debido, entre
outros motivos, a que as condicións de traballo non son flexibles e a que os homes e a
sociedade non comparten o suficiente as responsabilidades familiares.

Na Conferencia de Pequín, e máis concretamente no seu obxectivo F.3, marcouse
como prioridade a necesidade de lles proporcionar ás mulleres de baixos ingresos
servizos comerciais e acceso aos mercados, a información e a tecnoloxía para acadaren
o devandito obxectivo. E, ademais, especifícanse concretamente determinadas activi-
dades como as seguintes:

1. Proporcionar programas de divulgación para informar as mulleres de baixos ingre-
sos e as mulleres pobres, especialmente nas zonas rurais e apartadas, das oportunida-
des de acceso aos mercados e as tecnoloxías, así como prestarlles asistencia para
aproveitaren as devanditas oportunidades.

2. Crear fondos de investimento e servizos de apoio non-discriminatorios para as
empresas de propiedade de mulleres, e ter especialmente en conta as mulleres, sobre
todo as de baixos ingresos, nos programas de promoción do comercio.

3. Adoptar políticas que amplíen ou manteñan a protección que prestan as leis laborais
e as disposicións sobre benestar social ás persoas que realizan traballo non-remunera-
do no fogar.

4. Fomentar e fortalecer as microempresas de mulleres, as empresas pequenas novas,
as empresas cooperativas, os mercados ampliados e outras oportunidades de emprego;
e, cando proceder, facilitar a transición do sector non-estruturado ao estruturado nas
zonas rurais e urbanas.

Outras solucións a longo prazo formuladas en Pequín para paliar os problemas de
pobreza da muller, que en moitas ocasións as derivan ao exercicio de actividades
relacionadas coa prostitución, son estas:
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1. Promulgar e facer cumprir as leis incluso mediante o establecemento de mecanis-
mos de recurso e o acceso á xustiza en caso de incumprimento, co fin de prohibir a
discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, orientación sexual e situación
familiar en relación co acceso ao emprego e as condicións de emprego, con inclusión
da capacitación, os ascensos, a saúde e a seguridade, así como no tocante ao despedi-
mento e a seguridade social dos traballadores, incluída a protección legal contra o
fustrigamento sexual e racial.

2. Eliminar as prácticas discriminatorias utilizadas polos empregadores con base nas
funcións reprodutivas da muller, incluída a denegación de emprego e o despedimento
de mulleres debido ao embarazo ou a lactación.

3. Procurar que nas estratexias para eliminar o traballo infantil se recoñezan as de-
mandas excesivas que se lles fan a algunhas nenas no relativo aos labores non-remu-
nerados no fogar.

4. Tratar de desenvolver un coñecemento máis integral dos conceptos de traballo
e emprego mediante, entre outras, iniciativas para medir e entender mellor o tipo,
o alcance e a distribución do traballo non-remunerado, e particularmente o traballo
dedicado ao coidado dos familiares ao cargo e o traballo sen remunerar que se fai en
explotacións agrícolas ou empresas familiares. Así mesmo, fomentar, compartir e di-
vulgar información, estudos e experiencias neste campo, incluída a información so-
bre o desenvolvemento de métodos para determinar o valor dese traballo en termos
cuantitativos para a súa posible inclusión en contas que se preparasen por separado
das contas nacionais básicas, mais en consonancia con estas.

A Conferencia Internacional da Muller celebrada en Pequín foi un grande avance para
a igualdade e a formación da muller de cara ao futuro, sen marxinar ningunha opción
política, social, relixiosa ou cultural. Recoñeceuse o papel do traballo da muller no
fogar e a importancia da muller na familia, na sociedade, e igualmente avanzouse na
introdución da iniciativa privada no financiamento dos programas para a muller; ora
que cremos que un dos logros máis importantes é que as mulleres dos países en vías
de desenvolvemento falaron con voz propia, e decidiron tomar o temón dos seus des-
tinos cansas de pasaren da protección do home á protección das mulleres dos países
desenvolvidos que falaban por elas.

Por primeira vez, puxéronse de acordo os 184 países asistentes á conferencia para que
se recoñeza e protexa nas súas leis a igualdade da muller. Instouse os gobernos, entre
outras cousas, a asumiren o compromiso de incorporar dentro das contas nacionais as
achegas que realizan as mulleres, para afondar no coñecemento da realidade das

MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ ARRANZ e MARÍA DEL PILAR MILLOR ARIAS

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48182



183

mulleres e centrar a súa preocupación en realizar unha cuantificación real e obxectiva
das achegas do traballo das mulleres á economía nacional, a partir da valoración do
seu o traballo tanto na esfera doméstica como no espazo produtivo.

No ano 2000, volvéronse reunir as mulleres na cidade de Nova York para faceren un
seguimento dos logros e obstáculos en relación cos obxectivos de Pequín, a respecto
dos cales se apreciou un progreso considerable no recoñecemento da dimensión de
xénero nas estratexias de loita contra a pobreza, a se facilitar o acceso das mulleres
aos servizos sociais básicos e promoverse o emprego e as actividades de xeración de
ingresos. Así mesmo, apreciouse unha maior conciencia na educación, que sen dúbida
será o mellor instrumento para conseguir a igualdade.

Doutra parte, adoptáronse programas de saúde para a muller que abarcan todo seu o
ciclo vital, albíscase un aumento da participación da muller no mundo laboral e,
conseguintemente, na economía, así como un auxe da intervención feminina na toma
de decisións de poder en todos os niveis, elimináronse disposicións discriminatorias e
tomáronse medidas para que a muller exerza efectivamente os seus dereitos humanos.
En definitiva, e sen ánimo de obviar os graves e importantes obstáculos, fortalecéronse
os mecanismos para a promoción de igualdade de xénero.

No noso país, e desde o enfoque de organizacións como Cáritas Española, infórmase
de que as taxas de actividade feminina son aínda menores que as dos homes, que ás
mulleres lles afectan máis as situacións de desemprego e que cobran menos, tendo en
conta que as mulleres se concentran naqueles sectores e categorías profesionais onde
as remuneracións e o nivel de cualificación son máis baixos, e optan a contratos de
tempo parcial que lles permitan compatibilizar a súa actividade laboral cos coidados
da familia.

O informe elaborado polo equipo de apoio do programa dedicado á muller de Cáritas
Española establece cales son os ámbitos en que hai que intervir para diminuír o risco
de pobreza, cando unha muller se converte en sustentadora do seu fogar, e que con-
cretamente son dous.

Primeiro, no ámbito laboral, intentando identificar as situacións de vulnerabilidade
como sistema preventivo. Así, por exemplo, na liña do desenvolvemento de políticas
de integración laboral, na medida en que potencian a integración da muller no ámbito
laboral, estarase diminuíndo o risco de pobreza que estas mulleres terán que afrontar
cando cheguen a maiores e se vexan obrigadas a sobrevivir cunha escasa pensión de
viuvez, malia que ademais da integración laboral cómpre mellorar as condicións en
que esta se desenvolve.
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En segundo lugar, no ámbito da protección social Cáritas Española propón o
desenvolvemento de prestacións sociais que axuden as mulleres que son sustentadores
principais do seu fogar a conciliaren a vida laboral e familiar.

9. A perspectiva para o recoñecemento do traballo da muller

Actualmente a situación do traballo da muller no noso país vén marcada pola Axenda
de Lisboa que, desde marzo de 2000, propón máis emprego, concretamente aumentar
a taxa das mulleres por riba do 60%, e de máis calidade como presuposto para a
competitividade da Unión. Ademais, a creación do Instituto Europeo de Xénero, cuxa
principal función consistirá en lle proporcionar á Comunidade e aos estados membros
información e datos obxectivos en materia de igualdade entre homes e mulleres, per-
mitirá levar a cabo medicións neste ámbito, así como tamén servirá de catalizador
para elaborar, analizar e difundir información que permita mellorar a igualdade entre
homes e mulleres en Europa.

Doutra parte, a Axenda de Lisboa propón tamén conseguir a mesma independencia
económica para as mulleres que para os homes; fomentar acordos laborables flexibles
e aumentar as medidas para conciliar a vida laboral e familiar; promover a participa-
ción equilibrada de mulleres e homes na toma de decisións; erradicar a violencia de
xénero e a trata de seres humanos con fins de explotación laboral ou sexual; eliminar
os estereotipos sexistas na sociedade e promover a igualdade de xénero profesional e
familiar fóra da Unión Europea.

De todo iso deducimos que dentro das políticas de igualdade de xénero no traballo na
Unión Europea e nos seus estados membros, na actualidade non están recollidas as do
recoñecemento do traballo da muller no SCN.

MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ ARRANZ e MARÍA DEL PILAR MILLOR ARIAS
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Resumo

O traballo ten como obxectivo revisar as posibilidades de intervención xudicial dos graduados

sociais hoxe. A partir dunha prohibición absoluta de actuación procesual, estes titulados pasaron

a ter unha presenza regular na orde social da xurisdición, onde realizan unha completa e eficaz

intervención tanto na instancia como no recurso de suplicación. Xunto coa presenza nos tribunais

sociais, a Lei de quebras deulles acceso a unha nova xurisdición, a mercantil, aínda que nela

estean limitados a aquelas competencias que lles son tradicionais en materia social-laboral.

Palabras chave: graduado social, representación procesual, competencias procesuais.

Abstract

This study taims to revise the possibilities of judicial intervention that graduates in Industrial

Relations have nowadays. Starting from complete prohibition of taking part in judicial actions,

these graduates have started to have a habitual presence in the social order of jurisdiction, in

which they have a complete and effective intervention, both in the instance and in appeals for

reversal. Close to this presence in the jurisdictional social organs, the Competition Act has

allowed them to accede to a new jurisdictional area, the mercantile one, though limited in this

to their traditional competences in social-labour matters.

Keywords: graduate in Industrial Relations, representation in legal trials, functions in legal

trials.
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1. Introdución

O artigo 1 da Orde de 28 de agosto de 19701 indica, de forma xeral primeiro e especí-
fica despois, cales son as funcións ou competencias que constitúen a profesión do
graduado social. Con carácter xeral, di que competen a esta profesión «as funcións de
estudo, asesoramento, representación e xestión, sen necesidade de apoderamento es-
pecial, nos casos permitidos pola Lei de procedemento administrativo, en todos can-
tos asuntos laborais e sociais lles foren encomendados por ou ante o Estado, entidades
paraestatais, corporacións locais, a Seguridade Social, a organización sindical, enti-
dades, empresas e particulares». E, entre as relacionadas de forma específica, sinala
dúas que están vinculadas coa xurisdición: na alínea f, a de «comparecer en nome das
empresas, dos traballadores e dos particulares ante os organismos sindicais e de con-
ciliación, así como representalos nos casos que expresamente autoricen as leis, ante
as maxistraturas de traballo»; e na alínea j, «actuar como perito en materia social e
laboral ante os tribunais de xustiza, cando for requirido para isto».

Malia as competencias funcionais de ámbito non-xurisdicional mantérense de forma
constante na profesión, non sucede o mesmo con aquelas que teñen a consideración
de procesuais. E isto porque, agás unha moi concreta posibilidade de representación
dos traballadores no caso dunha demanda de oficio que afectase a máis de dez (actua-
ción que non pode cualificarse propiamente de «procesual»), prevista na Lei de
procedemento laboral de 1958, a actuación dos graduados sociais tivo durante moito
tempo como excepción a intervención ante as maxistraturas, o que lles impediu exercitar
as materias propias da súa competencia en todos os ámbitos en que estas se desenvol-
vían. Esta prohibición atopámola nas seguintes normas:

1) O Decreto de 22 de decembro de 1950, que regulaba a xestión dos graduados
sociais e que dispoñía, no seu artigo 2.1, o seguinte:

«Nos respectivos colexios haberán de inscribirse os graduados sociais para o exercicio
da súa profesión, consistente no asesoramento, a xestión e a representación, sen
necesidade de apoderamento especial, das empresas e particulares, en cantos asuntos

1 A Orde do Ministerio de Traballo de 28 de agosto de 1970 aprobou o Regulamento dos colexios oficiais
de graduados sociais, derrogando para isto a de 21 de maio de 1956 que fixera o propio co regulamento
precedente. A disposición final terceira do Real decreto 3549/1977, de 16 de decembro, que aprobou os
estatutos dos colexios oficiais de graduados sociais, e o parágrafo segundo da disposición derrogatoria
única do Real decreto 1415/2006, de 1 de decembro, que autorizou os actualmente vixentes, mantiveron
expresamente en vigor até os nosos días o disposto no artigo 1 da citada orde ministerial.
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sociais lles foren encomendados ante os organismos dependentes do Ministerio de
Traballo, a excepción dos xurisdicionais, ou en calquera outros que, por razón do
asunto de que se tratar, puideren gardar relación coa esfera social».

2) A Orde de 21 de maio de 1956, que aprobaba o Regulamento dos colexios oficiais
de graduados sociais, cuxo artigo 1, axustándose ao decreto precedente, sinalaba:

«De conformidade co establecido na epígrafe primeira do artigo segundo do Decreto
de 22 de decembro de 1950, corresponden aos graduados sociais as funcións de
asesoramento, xestión e representación, sen necesidade de apoderamento especial,
das empresas e particulares en cantos asuntos sociais lles foren encomendados ante os
organismos dependentes do Ministerio de Traballo, a excepción dos xurisdicionais,
ou en calquera outros que por razón do asunto que se tratar puideren gardar relación
coa esfera social».

3) O Decreto 3501/64, de 22 de outubro, que regulaba as funcións do graduado so-
cial, ao establecer o seu artigo 1:

«Corresponden aos graduados sociais na súa calidade de técnicos en materias sociais
e laborais, as funcións de estudo, asesoramento, representación e xestión, sen
apoderamento especial nos casos permitidos pola Lei de procedemento administrati-
vo, en cantos asuntos sociais que non sexan exclusivos doutras profesións lles foren
encomendados, así como exercitar estas funcións ante organismos oficiais do Minis-
terio de Traballo, da organización sindical, ou ante calquera outro, a excepción dos
xurisdicionais, agás o disposto na alínea f, que por razón do asunto que se tratar
puider gardar relación coa devandita esfera».

En virtude da facultade de representación ante as maxistraturas de traballo, outorgada
na Orde de 28 de agosto de 1970, os graduados sociais realizaron na práctica actuacións
de tipo procesual, até o punto de que outra orde ministerial, a de 8 de xaneiro de 1973,
aprobou unha tarifa de honorarios mínimos de graduados sociais en que figuraban os
xerados pola «asistencia en representación ante as devanditas maxistraturas».

Desde aquela, a súa presenza profesional nas maxistraturas de traballo primeiro, e nos
xulgados do social despois, é constante, e converteuse nunha realidade consolidada,
como veremos, por diversas normas de rango legal.

JOSÉ LÓPEZ COIRA
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2. A intervención do graduado social nos procesos xudiciais

A Lei orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, dedica o seu libro VII (incor-
porado pola epígrafe 125 da Orde 19/2003, de 23 de decembro, que a modificou) ao
«Ministerio Fiscal e demais institucións que cooperan coa Administración de xustiza».
Neste libro asígnanselles funcións de cooperación ao Ministerio Fiscal (art. 541),
aos avogados (art. 542), aos procuradores (art. 543), á Policía Xudicial (art. 547, en
auxilio de xuíces e fiscais na pescuda de delitos), aos avogados do Estado, aos letra-
dos da Administración da Seguridade Social, aos das Cortes Xerais e aos das comuni-
dades autónomas e entes locais (art. 551), así como, finalmente, aos graduados sociais
colexiados (art. 545.3), aínda que neste último caso constrinxida a súa actuación aos
«procedementos laborais e de Seguridade Social».

O título II dese libro VII ábrese co artigo 542, referido aos avogados, dos cales di que
son, empregando a mesma redacción que o artigo 6 do Estatuto xeral da avogacía,
os «licenciados en Dereito que exercen profesionalmente a dirección e defensa das
partes en toda clase de procesos, ou o asesoramento e consello xurídico».

O artigo seguinte, o 543, está dedicado aos procuradores dos tribunais, aos cales atribúe
(tamén en concordancia cos artigos 1 e 3 do seu estatuto xeral, aprobado polo Real
decreto 1201/2002, de 5 de decembro) de forma exclusiva, salvo cando a lei autorizar
outra cosa, a representación («técnica», precisa o seu particular estatuto) das partes en
todo tipo de procesos.

No último dos parágrafos do artigo 545, o terceiro, a Lei orgánica menciona os gra-
duados sociais, aos cales recoñece o seu labor como operadores xurídicos ante os
xulgados e tribunais nos «procedementos laborais e de Seguridade Social», mais sen
concretar cales son as ordes da xurisdición en que poden actuar. A función que lles
outorga é a «representación técnica» dos seus mandantes, séndolles de aplicación as
«obrigas inherentes á súa función, de acordo co disposto no seu ordenamento xurídico
profesional, neste título e especialmente nos artigos 187 (uso de toga e posición nos
estrados), 542.3 (segredo profesional dos avogados) e 546 (responsabilidades civil,
penal e disciplinaria dos avogados e procuradores) desta lei». En principio, e en aten-
ción a esta redacción do precepto, poderiamos entender que as súas funcións procesuais
quedan circunscritas aos órganos xurisdicionais sociais, mais, como veremos máis
adiante, isto non é así.
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A Lei de axuizamento civil (LAC) non encomenda ningún papel procesual ao gra-
duado social, ao ser unha norma que establece e regula procedementos en materia
civil, e non social, en que o graduado social non ten competencias. No libro I do título
I, denominado «da competencia e actuación en xuízo», existe un capítulo V dedicado
á «representación e defensa técnica», comprensivo dos artigos 23 a 35. O artigo 23
preceptúa que a comparecencia en xuízo «será por medio de procurador legalmente
habilitado para actuar no tribunal que coñeza o xuízo», malia establecer unhas
excepcións á regra (os litigantes poden comparecer por si mesmos nos xuízos verbais
que non excedan os 900 € de contía; no pedimento inicial de procedementos monitorios;
nos xuízos universais, cando a súa comparecencia se limite á representación de títulos
de crédito ou dereitos, ou a concorrer a xuntas; e na impugnación de resolucións en
materia de asistencia xurídica gratuíta). O artigo 31 fixa, pola súa parte, a interven-
ción dos avogados e sinala ao respecto que os litigantes teñen que ser dirixidos por
avogados habilitados para exerceren a súa profesión no tribunal que coñeza o asunto,
establecendo, tamén, unhas excepcións a esa regra xeral (os xuízos verbais cuxa contía
non exceda os 900 €; o pedimento inicial dos procedementos monitorios; os escritos
que tiveren por obxecto comparecer en xuízo, solicitar medidas urxentes con
anterioridade a este ou pedir a suspensión urxente de vistas ou actuacións).

A. A presenza no proceso laboral

A primeira norma procesual que preveu a actuación dos graduados sociais ante un
órgano xudicial foi –como xa se dixo– a Lei de procedemento laboral de 1958, cando,
ao regular o procedemento de oficio, esixía que nas demandas que afectasen a máis
de dez traballadores estes puidesen designar un representante común, con quen se
entenderían os trámites sucesivos, que podería ser un dos traballadores, un avogado,
un procurador ou un graduado social, aínda que as funcións que se lle encomendaban
a este último non eran propiamente procesuais.

A actual Lei de procedemento laboral (LPL), coa redacción dada polo Real decreto
lexislativo 2/1995, de 7 de abril, recentemente modificado pola Lei 13/2009, de 3 de
novembro, si asigna competencias procesuais ao graduado social. A previsión legal
da súa actuación prodúcese en dous momentos: o primeiro deles, no capítulo II do
título II do libro I, ao tratar sobre a «representación e defensa procesuais»; o segundo,
nos capítulos II e V do libro III, ao regular o recurso de suplicación.

JOSÉ LÓPEZ COIRA
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A.1. A representación na instancia

O artigo 18 establece que as partes poden acudir por «si mesmas ou conferir a súa
representación a procurador, graduado social [a quen, tras a última reforma procesual,
xa non se lle esixe estar colexiado para poder actuar na instancia] ou calquera persoa
que se atope no pleno exercicio dos seus dereitos civís». Se o demandante pretendese
comparecer no xuízo asistido de avogado ou representado por procurador ou gradua-
do social, farao constar na súa demanda. Así mesmo, o demandado porá esta circuns-
tancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días
seguintes ao da súa citación para xuízo, co obxecto de se lle trasladar a súa pretensión
ao actor e poder acudir representado por procurador ou graduado social, ou asistido
por letrado (art. 21.2). En caso de que, de forma conxunta, demanden máis de dez
actores, estes deberán asignar un representante común que terá que ser avogado, pro-
curador ou graduado social, un dos demandantes ou un sindicato (art. 19).

Como vemos, na instancia as partes poden comparecer por si mesmas, representadas
por outra persoa ou por un profesional que sexa graduado social ou procurador (aínda
que tamén por avogado). A representación procesual feita por estes profesionais
denomínase «representación técnica» e contraponse a aquela outra, tamén autorizada
pola lei rituaria laboral, que poden desempeñar persoas que non son técnicas en dereito,
xa foren representantes sindicais ou calquera persoa en plena posesión dos seus dereitos
civís. Na orde social non existe, por tanto, aquela exclusividade en materia de repre-
sentación profesional que teñen os procuradores na orde civil.

Na práctica, cando menos formalmente, a representación técnica realizada polos gra-
duados sociais na instancia xudicial non se diferenciou da defensa levada a cabo po-
los avogados. E isto porque, aplicando os seus coñecementos técnicos de dereito la-
boral e de Seguridade Social, na mesma forma que o fan os letrados, elaboran demandas,
comparecen en xuízos, propoñen probas, interveñen nelas e presentan as súas
conclusións ante os maxistrados. Xa sexa porque están amparados no seu carácter de
representantes ou portavoces do seu cliente (e non é preceptiva nesta fase a interven-
ción de avogado), ou porque o xuíz ten a convicción de que están facultados para
facelo, o caso é que viñeron exercendo sen dificultade ningunha a defensa dos intere-
ses dos seus patrocinados.

Ora ben, até a modificación operada pola Lei 13/2009, de 3 de novembro, de reforma
da lexislación procesual para a implantación da nova Oficina Xudicial, a postulación
dos graduados sociais concluía no momento de se ditar a sentenza, de maneira que
eran poucos os que se decidían a iniciar un proceso, ao depender doutros profesionais
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para a súa continuación tras a resolución na instancia. Só se estaban integrados en
despachos multidisciplinares, ou mantiñan unha estreita colaboración con determina-
dos avogados, se decidían a afrontar unha actuación no foro, dado que é unha posi-
ción moi común entre os profesionais do dereito, polos riscos que implica, non querer
continuar co preito iniciado por outro.

A.2. A postulación no recurso de suplicación

Coa promulgación e entrada en vigor da Lei 13/2009, os graduados sociais amplían a
súa actividade procesual: a partir de agora poden intervir, ademais de na instancia, no
recurso de suplicación, trámite reservado de forma exclusiva para os avogados até ese
momento.

Neste sentido, a nova redacción do artigo. 21.1 da LPL indica que «no recurso de
suplicación os litigantes terán que estar defendidos por avogado ou representados
tecnicamente por graduado social colexiado2». A nova redacción do artigo 193 da
LPL ordena que, anunciado este recurso, os autos sexan postos á disposición do letra-
do ou graduado social colexiado (a diferenza do que sucede na instancia, onde non se
esixe a colexiación) que resulte designado, para que, no prazo legal, se faga cargo
deles e os substancie.

Á vista deste precepto, a posibilidade de actuación do graduado social no recurso de
suplicación non queda limitada á dun simple representante que precisa, para poder
actuar nel, da sinatura dun avogado erixido en director do recurso, senón que o pode
levar a cabo baixo a súa propia asistencia técnica.

Formulouse a discusión de se é posible a postulación completa (representación e de-
fensa) do graduado social no recurso de suplicación, por canto nel, a diferenza do que
sucede na instancia, si era preceptiva a defensa letrada. Mentres que no dereito procesual

2 PÉREZ BLANCO, G. (2009) «La “representación técnica” por graduado social en España tras la Ley 13/
2009 de la Oficina Judicial» Riedpa.com, Revista Internacional de Estudios sobre Derecho Procesal y

Arbitraje III, 20-21. O autor sinala que, tras a reforma levada a cabo pola Lei 13/2009, o «lexislador non
se limitou a recoñecer a postulación por graduado social, senón que foi para alén, posto que con tal
fórmula consagra a representación técnica polo devandito profesional como substitutiva –e por tanto
dalgún modo equivalente– da defensa técnica do avogado. É dicir, non se limita a permitirlle ao graduado
social intervir como representante, a modo dun procurador, senón que lle outorga un plus sobre a simple
representación técnico-procesual do procurador ao permitir que participe exclusivamente no “recurso de
suplicación” (…) o que supón de facto desenvolver funcións incluídas no concepto de defensa procesual,
relacionadas directamente co carácter técnico da representación».
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civil esa postulación está forzosamente dividida e é levada a cabo –como vimos– por
dous profesionais con funcións distintas e complementarias, avogados e procurado-
res, no dereito procesual laboral parece posible a postulación íntegra por un único
profesional. É máis, ao permitir actuar ao graduado social de forma exclusiva en to-
dos os trámites do recurso, sen a cointervención doutro operador xurídico, o artigo
193 está a outorgarlle unha autorización legal para que realice funcións que poderían
encadrarse tanto na representación como na defensa procesuais; é dicir, está a habilitalo
para realizar aquelas para as cales está facultado legalmente o avogado.

Tamén recibe o graduado social un tratamento similar ao do letrado en materia de
custos do recurso, ao no establecer entre eles ningunha distinción a nova redacción do
artigo 233.1 da LPL, que fixa os límites superiores dos custos que poderían imporse
en caso de que fose condenada ao seu pagamento a parte vencida.

Xa que logo, e como conclusión, tras a reforma levada a cabo pola Lei 13/2009,
a equiparación no proceso laboral entre graduado social e avogado é practicamente
total. Porén, esta reforma non tratou dúas cuestións que, no futuro, poderían dar lugar
a outra.

A primeira é que non afrontou a creación dunha «quenda de oficio» constituída por
graduados sociais, que permita á persoa beneficiaria de xustiza gratuíta acceder, in-
distintamente e á súa vontade, a un avogado ou a un graduado social asignados polos
seus respectivos colexios. Neste sentido, o artigo 229.4 da LPL, reformado pola epí-
grafe 126 do artigo 10 da Lei 13/2009, fixa a circunstancia e o momento en que se lle
debe nomear letrado de oficio ao xusticiable. Talvez non se afrontou nesta reforma a
creación dunha quenda específica de graduados sociais porque facelo afectaría a un
maior número de leis e, posiblemente, faría precisa unha nova regulación deste dereito.

A segunda, que continúa vetada para os graduados sociais a intervención ante o Tri-
bunal Supremo, a través de calquera das dúas modalidades de recurso de casación
existentes. Nese trámite procesual segue sendo necesaria a asistencia letrada, e opcio-
nal a representación por procurador ou polo mesmo avogado.

B. A actuación ante os xulgados do mercantil

A Lei orgánica 8/2003, de 9 de xullo, de reforma da Lei orgánica do Poder Xudicial,
co fin de adecuala aos cambios derivados da promulgación da Lei 22/2003, de 9 de
xullo, concursal (LC), engadiulle un novo artigo 86 que lle confire ao xuíz do concur-
so, de maneira exclusiva e excluínte, a competencia sobre as seguintes materias:
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«2.º As accións sociais que teñan por obxecto a extinción, modificación ou suspen-
sión colectivas dos contratos de traballo en que sexa empregador o concursado, así
como a suspensión ou extinción de contratos de alta dirección, sen prexuízo de que
cando estas medidas supoñan modificar as condicións establecidas en convenios co-
lectivos aplicables a estes contratos se requirirá o acordo dos representantes dos
traballadores. No axuizamento destas materias, e sen prexuízo da aplicación das nor-
mas específicas da Lei concursal, deberán terse en conta os principios inspiradores da
ordenación normativa estatutaria e do proceso laboral.

3º. Toda execución fronte aos bens e dereitos de contido patrimonial do concursado,
calquera que for o órgano que a ordenar».

A precedente redacción é idéntica á que emprega o artigo 8 da LC para relacionar, xa
na norma específica, estas competencias do xuíz do concurso, competencias que o
artigo 9 estende a «todas as cuestións prexudiciais, administrativas ou sociais directa-
mente relacionadas co concurso ou cuxa resolución sexa necesaria para o bo
desenvolvemento do procedemento concursal». Desta forma resultaron segregadas
da orde social, consecuentemente coa vis atractiva do proceso universal que se estaba
regulando na Lei 22/2003, competencias até ese momento exclusivas dos órganos
xurisdicionais sociais, nas cales viña intervindo, daquela unicamente na instancia,
o graduado social.

Atendendo a isto, o artigo 184 da LC, relativo á representación e defensa procesuais,
exceptuou os traballadores (parágrafo 6) da obriga que impoñía aos debedores (pará-
grafo 2) e a calquera outra persoa lexitimada para comparecer no concurso (parágrafo
3) compareceren representados por procurador e asistidos de letrado, facendo men-
ción expresa neste punto aos graduados sociais e aos sindicatos.

A intervención do graduado social no xulgado do mercantil e, en concreto, no
procedemento concursal –o único en que, fóra da xurisdición social, pode levar a
cabo a súa actuación procesual– non só é posible, senón tamén recomendable, tanto
no momento da preparación da solicitude como durante o transcurso do proceso.
A eses dous momentos do expediente concursal, e á posible participación neles do
graduado social, referireime a continuación.
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B.1. O graduado social na fase previa á solicitude de concurso

Con carácter previo á presentación do concurso, os seus promotores deben realizar
unha pormenorizada análise da súa conveniencia práctica e das futuras posibles con-
secuencias de tan decisiva medida; e, posteriormente, unha vez adoptada a decisión
en favor da súa presentación, han de confeccionar a documentación técnica que debe
acompañar o pedimento.

a) Unha valoración precisa e especializada de todos os factores que cómpre sopesar
para acordar, ou rexeitar, a posible presentación do concurso require a colaboración
de diferentes profesionais, a modo de equipo multidisciplinar. Son necesarios, como é
obvio, os peritos en ciencia económica e contable, mais tamén, e non menos impor-
tantes, expertos en diferentes ciencias sociais. Os aspectos laborais da medida non
poden valorarse de maneira separada dos económicos, porque afectan a estes.

Debemos lembrar, neste sentido, que entre os presupostos obxectivos para a declara-
ción do concurso, o artigo 2.4 da Lei concursal prevé, no seu cuarto suposto, a exis-
tencia de incumprimentos «de obrigas tributarias esixibles durante os tres meses
anteriores á solicitude de concurso; as de pagamento de cotas da Seguridade Social,
e demais conceptos de recadación conxunta durante o mesmo período; as de paga-
mento de salarios e indemnizacións e demais retribucións derivadas das relacións de
traballo correspondentes ás tres últimas mensualidades». A fixación da débeda real
derivada de cotas ou outros conceptos (recargas etc.) da Seguridade Social, de obrigas
salariais ou de indemnizacións laborais incardínase plenamente entre as competen-
cias, e na especialidade, do graduado social. Do mesmo xeito, o seu asesoramento é
necesario cando, na preparación do expediente concursal, se fai preciso deseñar o
tamaño óptimo da empresa, especialmente no que se refire ao seu cadro de persoal, ou
cando cómpre calcular os custos das diferentes medidas laborais que se pretenda propor
ou se queira adoptar. Son todas estas materias competencia, aínda que non de forma
exclusiva, dos graduados sociais.

b) A preparación dos documentos que acompañan a solicitude de concurso, relacio-
nados no artigo 6 da LC, require tamén a colaboración de diferentes profesionais co
avogado director do proceso. É o caso da «memoria expresiva da historia económica
e xurídica do debedor, da actividade ou actividades a que se dedicase durante os tres
últimos anos, e dos establecementos, oficinas e explotacións de que sexa titular, das
causas do estado en que se atopa e das valoracións e propostas sobre a viabilidade
patrimonial» (parágrafo 2, 2.º); da relación de acredores, en que debe constar a súa

A INTERVENCIÓN PROCESUAL DOS GRADUADOS SOCIAIS

TRAS AS ÚLTIMAS REFORMAS LEXISLATIVAS

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48195



196

identidade, a contía da súa débeda e a data do vencemento dos seus respectivos crédi-
tos (parágrafo 2, 4.º); ou das contas anuais e demais documentos contables ou
financeiros (parágrafo 3).

Na elaboración de toda esta documentación, social e económica, poden intervir os
graduados sociais, en especial no suposto de estes cualificados técnicos realiza-
ren de forma ordinaria o asesoramento, xa sexa de maneira integral ou parcial, do
empresario.

B.2. Intervención no proceso concursal

A existencia dun proceso único, como é o concursal, en que se despachan todas as
cuestións que afectan á insolvencia do debedor, determina que nel se tramiten non só
aquelas materias que poden entenderse en sentido estrito como económicas, senón
tamén as sociais que teñen transcendencia nese aspecto. É precisamente por isto, e
porque as regras de representación procesual que se lles aplican no xulgado do mer-
cantil aos traballadores son as laborais, que o graduado social ten –e sobre todo pode
ter– un papel activo de extraordinaria importancia, que favoreza un desenvolvemento
máis dinámico do expediente concursal.

Unha vez presentada a solicitude e admitido o concurso a trámite, as funcións que
podería desempeñar o graduado social temos que velas desde unha dupla vertente:
por un lado, como técnico titulado requirido polo xulgado, polos administradores ou
os lexitimados comparecidos nos autos para elaborar cantos informes, expedientes ou
negociacións foren precisos; polo outro, como operador procesual, como represen-
tante técnico dos traballadores en calquera incidente que xurdir no transcurso do pro-
ceso sobre materias laborais.

a) Actuacións como técnico titulado

Se, como se dixo, o labor do graduado social como técnico especializado na fase
previa ao concurso, e especialmente na súa preparación, pode resultar moi efectivo,
eses mesmos coñecementos poden resultar tamén necesarios en certas fases do proce-
so. E iso polo que exporei a seguir.

O artigo 17 da LC prevé a posibilidade de que se adopten, por pedimento de quen
instar o concurso necesario, e até que se declare este ou se desestime a solicitude,
unha serie de medidas cautelares para asegurar a integridade do patrimonio do debedor.
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Na súa elaboración ou aplicación, xa sexan estas medidas de carácter económico ou
laboral, podería participar, por razón dos seus coñecementos e competencias, o gra-
duado social.

No seu artigo 32, esta lei prevé a posibilidade de que, cando a complexidade do con-
curso así o esixir, a administración xudicial poida solicitar do xuíz a autorización para
delegar determinadas funcións, incluídas as relativas á continuación da actividade do
debedor, nos auxiliares que propuxer. El ou os auxiliares delegados3 nomeados, que
velarán pola continuidade da actividade empresarial do concursado, deben ser profe-
sionais capaces de dirixiren a empresa, de levaren a súa contabilidade, de xestionaren
o seu persoal etc. Todas estas funcións son as habituais na práctica profesional dos
graduados sociais.

Da mesma maneira, a súa actuación pode producirse no momento en que en atención
ás razóns obxectivas, especialmente económicas e produtivas, que puidesen esixilo,
fose necesario adoptar medidas de modificación substancial de condicións de traballo,
de extinción (individual ou colectiva) ou de suspensión, dos contratos de traballo.
Nestes casos, o coñecemento das normas laborais, posiblemente superior ao que teña
o avogado director do proceso, fai que a intervención dun graduado social resulte moi
conveniente ben para negociar coas partes, ben para confeccionar as cartas ou expe-
dientes que logo deba autorizar o xuíz do mercantil.

Igualmente, o seu coñecemento da normativa laboral será de necesaria aplicación ao
suposto a que se refire o artigo 66 da LC, que permite unha limitada modificación das
condicións de traballo establecidas nos convenios estatutarios, modificación que só
poderá afectar a aquelas materias en que, de acordo coa lexislación laboral, isto for
posible, e que require o acordo cos representantes legais dos traballadores. Tanto no
discernimento das condicións susceptibles de modificación como na negociación cos
representantes dos traballadores habemos de ver unha nova liña de actuación para os
graduados sociais.

3 Os auxiliares poden ser tanto persoas físicas como xurídicas que prestan os seus servizos profesionais
directamente ao administrador concursal, de quen perciben a súa retribución (art. 32.2 da LC). Será de
aplicación aos auxiliares delegados o réxime de incapacidades, incompatibilidades, prohibicións,
recusación e responsabilidade establecido para os administradores concursais e os seus representantes
(art. 32.3).
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b) Competencias estritamente procesuais como representante dos traballadores

De acordo co previsto no artigo 64 da LC, a administración concursal, o debedor ou
os traballadores da empresa concursada, a través dos seus representantes legais, poderán
solicitar do xuíz do concurso a modificación substancial das condicións de traballo e
a extinción ou suspensión colectivas dos contratos de traballo en que sexa empregador
o concursado.

Esta solicitude, que deberá ir acompañada dos documentos necesarios para a súa acre-
ditación, exporá as causas que a xustifiquen e os obxectivos en materia de emprego
que se persigan. Ademais, se a medida afecta a empresas de máis de cincuenta
traballadores, deberá achegarse un plan que considere a súa incidencia na viabilidade
futura da empresa e do emprego. Unha vez recibida a solicitude, o xuíz convocará a
representación dos traballadores e a administración concursal a un período de consul-
tas. Finalizado este período, e comunicado ao xuíz o seu resultado, o secretario xudicial
solicitará da autoridade laboral un informe sobre as medidas propostas ou o acordo
atinxido, podendo a autoridade laboral oír tanto a administración concursal como os
representantes dos traballadores. Concluídos todos estes trámites, o xuíz resolverá
mediante auto, conforme á Lei laboral, sobre as medidas propostas. Contra esta reso-
lución xudicial caberá recurso de suplicación, que se resolverá ante os órganos
xurisdicionais sociais.

Nin que dicir ten que a tramitación de expedientes de suspensión ou extinción de
carácter colectivo, ou de modificación substancial, tamén de carácter colectivo,
constitúe unha práctica habitual dos graduados sociais, tanto no ámbito administrati-
vo como no xurisdicional social. Da mesma maneira, a confección de plans de emprego
e, agora, a interposición e substanciación de recursos de suplicación, son competen-
cias dos graduados sociais.

Pola súa parte, e de conformidade co artigo 64.8 da LC, as accións que os traballadores
poidan exercer contra o auto, en cuestións que se refiran estritamente á relación xurídica
individual, tramitaranse polo procedemento do incidente concursal. A sentenza que
recaia será recorrible en suplicación. Tanto no incidente que se suscite nesta materia
como no recurso que proceda tras a súa resolución é posible a intervención, como
representante técnico, do graduado social.
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O artigo 195 da Lei concursal regula o procedemento para o «incidente concursal en
materia laboral4», e sinala para o efecto que «se se formula o incidente concursal a
que se refire o artigo 64.8 desta Lei, a demanda formularase de acordo co establecido
no artigo 437 da Lei de axuizamento civil» e, se fose admitida polo xuíz, sinalarase o
acto do xuízo, que dará comezo co intento de conciliación e proseguirá, en caso de
non se chegar a acordo entre as partes, polos trámites do xuízo verbal previsto na
LAC até a sentenza. A participación dos graduados sociais neste tipo particular de
incidentes, similares aos procesos ordinarios laborais (aínda que rexidos pola norma
procesual civil), en que se aplica o dereito obxectivo laboral, é idéntica á súa –xa
ordinaria– intervención nos xuízos da orde social.

Finalmente, o artigo 55 da LC, relativo ás «execucións e apremios», permite ao xuíz
do mercantil a ampliación das súas competencias ás execucións singulares –xa sexan
xudiciais ou extraxudiciais– que se sigan ante órganos administrativos ou xudiciais
laborais5, malia exceptuar aqueles «procedementos administrativos de execución en
que se ditase providencia de constrinximento e as execucións laborais en que se em-
bargase bens do concursado, todo isto con anterioridade á data de declaración do
concurso, sempre que os bens obxecto de embargo non resulten necesarios para a
continuidade da actividade profesional ou empresarial do debedor». A execución de
sentenzas sociais ante o xulgado do mercantil ofrece, xa que logo, novas posibilida-
des de actuación dos graduados sociais ante este órgano xudicial.

4 O artigo 192 da LC dispón que todas as cuestións que se susciten durante o concurso serán resoltas, se
non hai trámite especialmente determinado, polo fixado para o incidente concursal. Os artigos 194 e 195
establecen dúas modalidades de incidente: a primeira modalidade vén regulada no artigo 194, que trata
da demanda incidental, a cal se presentará na forma prevista no artigo 399 da Lei de axuizamento civil e
cuxo proceso continuará, despois de contestada esta ou transcorrido o prazo para isto, conforme aos
trámites do xuízo verbal da LAC, a excepción da vista, que podería non existir; a segunda, a do artigo
195, trata do incidente concursal en materia laboral.
5 A Lei concursal non prexudicou as competencias dos xulgados do social a respecto do exercicio das
accións individuais simplemente declarativas, por despedimentos individuais, reclamacións salariais
etc. No entanto, o órgano competente para executar a sentenza que se dite nos procesos de cognición,
cando a condenada sexa unha empresa concursada, é o xulgado do mercantil.
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3. A intervención do graduado social ante os órganos do contencioso-adminis-

trativo

Até a data, e en atención ao disposto no artigo 3 da LPL, quedan exceptuadas da orde
social diversas materias reguladas por normas de dereito do traballo: é o caso da
tutela dos dereitos de liberdade sindical e folga dos funcionarios públicos e do persoal
a que se refire o artigo 1.3.a) da Lei do estatuto dos traballadores; das resolucións e os
actos ditados en materia de inscrición de empresas, formalización da protección fronte
a riscos profesionais, tarifación, cobertura da prestación de incapacidade temporal,
afiliación, alta, baixa e variacións de datos de traballadores, así como en materia de
liquidación e xestión recadatoria e demais actos administrativos distintos dos da xestión
de prestacións da Seguridade Social; das resolucións en materia de xestión recadatoria
ditadas pola respectiva entidade xestora no suposto de cotas de recadación conxunta
coas de Seguridade Social, así como as relativas ás actas de liquidación e de infrac-
ción; ou das pretensións que versen sobre a impugnación das disposicións xerais e os
actos das administracións públicas suxeitos ao dereito administrativo en materia la-
boral; ademais, claro está, e como sinalei con anterioridade, das que estean reservadas
pola Lei concursal ao xuíz do concurso.

A Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa dispón no seu artigo 23
que, nas súas actuacións ante órganos unipersoais, as partes poderán conferir a súa
representación a un procurador e deberán ser asistidas, en calquera caso, por avogado,
mentres que nas súas actuacións ante órganos colexiados terán que conferir a repre-
sentación a un procurador e necesariamente ser asistidas por avogado, exceptuando
deste obrigatorio sistema de postulación os funcionarios públicos en defensa dos seus
dereitos, se se refiren estes a cuestións de persoal (agás a separación do servizo).

Por tanto, a Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa impón, agás no
caso sinalado dos funcionarios, a asistencia de avogado, con facultades, ademais, de
representación ante os xulgados, e exclúe os graduados sociais de calquera actividade
procesual. E isto a pesar de que, como vimos, retén esta orde xurisdicional moitas e
moi importantes competencias en materia laboral, que forman parte todas elas do
ámbito funcional dos graduados sociais.

Mais esta situación prevese que cambie nun futuro próximo. Non porque vaian incor-
porarse os graduados sociais ao actual sistema de representación ou asistencia xurídica
previsto para as partes no proceso contencioso-administrativo, senón porque as mate-
rias laborais que actualmente lle son atribuídas pola Lei a este ámbito da xurisdición
pasarán, na súa maior parte, ao social. Neste sentido cómpre dicirmos que o día 10 de
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setembro de 2010 o Consello de Ministros aprobou o Anteproxecto da lei reguladora
do procedemento laboral, que lles atribúe aos órganos xurisdicionais sociais a impug-
nación das resolucións administrativas ditadas en materia de expedientes de regula-
ción de emprego (extintivos ou suspensivos), até agora competencia da orde conten-
cioso administrativa; todos os aspectos (salvo o penal) derivados dos accidentes
laborais, ou a seguridade e hixiene no traballo; as prestacións públicas; a recadación
de cotas da Seguridade Social etc. No devandito anteproxecto quedan fóra da orde
social os litixios sobre recadación da Seguridade Social (contencioso-administrativo)
e as materias reservadas ao proceso concursal.
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Resumo

Análise das medidas contra a discriminación sexista, e a súa proxección no ámbito do merca-

do laboral, contidas nas leis galegas sobre igualdade con especial referencia á discriminación

directa e indirecta, así como ás medidas de acción positiva e igualdade de oportunidades.

Palabras chave: leis de igualdade, acceso ao emprego, discriminación.

Abstract

Analysis of the measures against gender discrimination, and their effects on the labour market

contained in the Galician equality acts. With special reference to direct and indirect

discrimination, as well as positive action and equal opportunity measures.

Keywords: equality acts, access to employment, discrimination.
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1. O acceso ao emprego nunha perspectiva de xénero

O mundo do traballo sempre foi un mundo esencialmente masculino. Sen prexuízo de
acudir á demostración estatística, que ratificaría ese aserto, é ostensible a situación de
discriminación colectiva das mulleres no mercado de traballo. A súa presenza nel
segue a ter –afortunadamente cada vez menos– as características propias dunha man
de obra secundaria:

a) Menor participación porcentual en relación coa porcentaxe de mulleres no seo da
poboación total.

b) Maior proporción de mulleres en empregos periféricos (falsas autónomas, traba-
lladoras atípicas).

c) Concentración da man de obra feminina en determinados traballos (segregación
horizontal).

d) Postos de traballo menos cualificados, o que dá lugar ao fenómeno do chan
pegañento, e dificultades de ascenso a postos directivos, ou teito de cristal (segrega-
ción vertical).

e) Maior proporción relativa en desemprego, e máis dificultades para conseguir un
novo traballo.

Un tanto de culpa importante desta situación fáctica obedece a que as habituais difi-
cultades ás cales se enfronta a tutela fronte á discriminación sexista aumentan cando
se trata do acceso ao emprego por causa (1) da mecánica da contratación laboral,
usualmente precedida dunha oferta colectiva de emprego e de procesos de selección
que non teñen que ser obxectivos; e (2) da liberdade de contratación da empresa, no
duplo aspecto de decidir se contrata e, nese caso, a quen contrata. Por isto, os efectos
discriminatorios esvaécense nun colectivo amplo de persoas e invisibilízanse detrás
dos procesos de selección e da liberdade de empresa.

A pesar desa situación de discriminación colectiva das mulleres no mercado de traballo,
e a pesar das dificultades de aplicación da tutela antidiscriminatoria no acceso ao
emprego, que xustificaban de sobra unha intervención lexislativa, os operadores
xurídicos non dispoñían, até hai ben pouco, máis que das xenéricas normas comunita-
rias e do artigo 14 da Constitución española. Tal situación cambiou para mellor nos
últimos anos. No Estado español, coa Lei orgánica 3/2007, de igualdade efectiva de
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mulleres e homes (en diante, a LOIEMH); e na Comunidade galega, coa Lei 7/2004,
de 16 de xullo, de igualdade de mulleres e homes (en diante, a LGIMH), e coa Lei
2/2007, de 28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres de Galicia (en diante,
a LGTIMG).

Pasemos á análise das medidas contra as discriminacións sexistas e a súa proxección
no eido do acceso ao emprego. Estas discriminacións, desde unha perspectiva xurídica,
poden cualificarse de directas, que son intencionais e poden basearse ben no sexo
abertamente (epígrafe 2) ou ben nunha circunstancia vinculada ao sexo, sinaladamente
o embarazo (epígrafe 3); ou indirectas, que non son intencionais, mais producen un
impacto adverso sobre colectivos femininos (epígrafe 4). Polo demais, as medidas
antidiscriminatorias compleméntanse coas medidas de acción positiva e de igualdade
de oportunidades (epígrafe 5) e tamén cos réximes de cotas (epígrafe 6). Rematare-
mos cunha referencia ás medidas previstas nas leis galegas para o emprego privado
(epígrafe 7) e público (epígrafe 8).

2. Sobre as discriminacións directas e abertas

A. A superación das prohibicións de traballo feminino

A lexislación, non hai moito tempo, contiña múltiplas prohibicións de traballo feminino
por variados motivos que se remontan ao dereito romano e ao dereito histórico espa-
ñol e que, en último extremo, reconducían á idea da muller como fragilitas sexus,

sexo débil. Por poñer un exemplo, a muller, até a década dos sesenta do século XX,
estivo excluída dos cargos xudiciais e fiscais desde sempre. Xa no Antigo Réxime a
muller estaba excluída da xudicatura porque sería deshonesto que unha muller xulgase
preitos, malia se admitir con carácter excepcional que xulgasen preitos as raíñas e
certas mulleres nobres, mais só –suponse que para evitar erros de axuizamento– se
eran asesoradas por un consello de homes sabios.

Tales prohibicións de determinados traballos creceron como reacción á inusual explo-
tación que das chamadas medias forzas –mulleres e nenos/as– se produciu con oca-
sión do capitalismo decimonónico. No fondo, o fundamento desas benintencionadas
prohibicións era o mesmo que o das demais prohibicións históricas: a consideración
da debilidade mental e física do sexo feminino. Deste xeito, nas últimas décadas do
século XIX e nas primeiras décadas do século XX, dítanse en España as primeiras
normas protectoras das mulleres, xuntamente coas protectoras dos menores.
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A Lei de 24 de xullo de 1883 prohibiu o traballo das nenas menores de sete anos e o
nocturno até os dezasete anos. O Regulamento de policía mineira, de 1897, prohibiu o
traballo das mulleres, calquera que for a súa idade, no interior das minas. A Lei de 13
de marzo de 1890 regulou o traballo das mulleres e dos nenos, e estableceu prohibicións.
O Decreto de 25 de xaneiro de 1908 ampliou as ditas prohibicións e sinalou, debida-
mente clasificados, os traballos e industrias prohibidos aos menores de 16 anos e ás
mulleres menores de idade. O Decreto-lei de 15 de agosto de 1927, sobre descanso
nocturno da muller, esixiu un descanso mínimo de 12 horas entre xornadas, e excluíu,
ademais, a posibilidade de traballar pola noite desde as 22.00 até as 05.00 horas.

Unha norma curiosa, ditada nesa época, foi a Lei de 27 de febreiro de 1912, coñecida
como «da cadeira», pois, amparándose no feito «medicamente comprobado» –segun-
do expresamente se afirma na súa exposición de motivos– de que a bipedestación
prolongada da muller afectaba á súa saúde e á natalidade, estableceu a obriga de lles
facilitar un asento ás traballadoras. Esta norma integrouse no artigo 169 da vella Lei
de contrato de traballo.

A evolución lexislativa desembocou, dentro dun réxime político en que na Declara-
ción II.1 do Foro do Traballo se lle encomendaba ao estado prohibir o traballo noctur-
no das mulleres e liberar a muller casada do taller e da fábrica, no Decreto de 26 de
xullo de 1957 do Ministerio do Traballo, sobre industrias e traballos prohibidos a
mulleres e nenos por perigosos e insalubres. Había prohibicións curiosas, como a de
traballar con animais feroces ou velenosos, por perigo de accidentes, ou en pompas
fúnebres, por traballo penoso. Outras eran realmente odiosas, como a de condución
de vehículos de tracción animal ou mecánica, por perigo de accidentes.

Tras a entrada en vigor da Constitución, que no seu artigo 14 prohibe a discriminación
por razón de sexo, a doutrina científica discutiu a vixencia do Decreto de 26 de xuño
de 1957 do Ministerio do Traballo. A discusión máis relevante produciuse a respecto
do traballo no interior das minas, e, despois dun longo preito xudicial, a STC 229/92,
de 14 de decembro, deulle a estocada ás normas proteccionistas:

«O mandato de non-discriminación por sexo do artigo 14 da CE, coherente co princi-
pio de igualdade de dereitos entre homes e mulleres, esixe eliminar aquelas normas
xurídicas que, coa salvidade do embarazo e a maternidade, aínda que historicamente
respondesen a unha finalidade de protección da muller como suxeito fisioloxicamente
máis feble, supoñen referendar unha división sexista de traballos e funcións mediante
a imposición ás mulleres de límites aparentemente vantaxosos, mais que lles supoñen
unha traba para o seu acceso ao mercado de traballo.»
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Xa como culminación lexislativa desta evolución normativa, a disposición derrogatoria
única da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, derroga
«cantas disposicións se opuxeren a esta lei e especificamente (...) o Decreto de 26 de
xullo de 1957, polo que se fixan os traballos prohibidos a mulleres e menores, nos
aspectos da súa normativa relativos ao traballo das mulleres». Non se trata, porén,
dunha norma con eficacia derrogatoria, senón, máis ben, dunha norma con carácter
aclaratorio. A derrogación producirase, en virtude da disposición derrogatoria terceira
da Constitución, case dezasete anos antes.

B. A excepción da boa fe ocupacional

As discriminacións sexistas directas e abertas no acceso ao emprego están prohibidas
polo ordenamento xurídico atendendo ás normas antidiscriminatorias xerais contidas
na CE e na LOIEMH, agás a chamada excepción da boa fe ocupacional –por exemplo,
un empresario teatral ou un produtor de cine esixe un home para o papel teatral ou
cinematográfico de Romeo, e unha muller para o de Xulieta– que, enunciada no dereito
comunitario, aparece recollida no artigo 5 da LOIEMH da seguinte maneira:

«Non constituirá discriminación no acceso ao emprego, incluída a formación necesa-
ria, unha diferenza de tratamento baseada nunha característica relacionada co sexo
cando, debido á natureza das actividades profesionais concretas ou ao contexto en
que se leven a cabo, a dita característica constitúa un requisito profesional esencial e
determinante, sempre e cando o obxectivo sexa lexítimo e o requisito proporcionado.»

Tamén o artigo 4 da LGTIMG recolle esta excepción en termos semellantes, e ademais
engade un interesante exemplo de aplicación: «A protección das vítimas de violencia
de xénero é un obxectivo lexítimo que determina a validez da pertenza ao sexo feminino
en relación con actividades profesionais de atención directa ás referidas vítimas.»

Malia non se atoparen sentenzas internas onde se aplique a excepción da boa fe ocu-
pacional, salvo erro ou omisión involuntaria, si hai varias do Tribunal de Xustiza da
Unión Europea, que considerou o sexo como condición determinante para traballos
como os de vixiantes de prisións (STXUE de 30 de xuño de 1988, Comisión/Francia),
os de policía nunha situación de graves disturbios internos (STXUE de 15 de abril de
1986, caso Johnston) ou os militares en unidades especiais de combate (STXUE de
26 de outubro de 1999, caso Sirdar). Con todo, si resultaría ser discriminatoria contra
as mulleres unha exclusión total de empregos militares con uso de armas, agás as
unidades sanitarias e as formacións de música militar (STXUE de 11 de xaneiro de
2000, caso Kreil).
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Nada impide que, nos dereitos internos, o lexislador opte por unha aplicación aínda
máis restritiva da excepción da boa fe ocupacional, e isto é o que se transloce nalgunhas
normas concretas recollidas na LOIEMH:

1.ª No artigo 22 bis da Lei 56/2003, de 16 de decembro, de emprego –segundo a
redacción da disposición adicional 17.ª da LOIEMH– aclarase que «en todo caso se
considerará discriminatoria a oferta referida a un só dos sexos baseada en esixencias
do posto de traballo relacionadas co esforzo físico», porque, aínda que con carácter
xeral se admitise que os homes son máis fortes que as mulleres, ese apriorismo non
pode excluír unha muller capacitada para cumprir coas esixencias de esforzo físico.

2.ª Na punto primeiro da disposición adicional 30.ª da LOIEMH dáselle unha nova
redacción ao artigo 1 da Lei 36/1977, de 23 de maio, de ordenación dos corpos especiais
penitenciarios e de creación do corpo de axudantes de institucións penitenciarias, que
pasa a dicir que «o corpo de axudantes de institucións penitenciarias estará integrado
por persoal funcionario e garantirase o acceso a este nos termos definidos na Lei
orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes».

Á vista destas normas, parece evidente que o lexislador español opta por unha aplica-
ción moi restritiva da excepción da boa fe ocupacional, até punto de que algúns dos
casos en que esa excepción se admitiría na xurisprudencia comunitaria, no dereito
español no se admiten, o que permite introducir as mulleres en profesións masculinas
e rachar os estereotipos.

3. Sobre as discriminacións directas e disimuladas

Superando anteriores problemas xurídicos, a STXUE de 8 de novembro de 1990,
caso Dekker, é unha decisión crucial. A Sra. Dekker presentou a súa candidatura a un
posto de traballo dun empregador público e comunicou a posteriori o seu embarazo
ao tribunal examinador, o cal a considerara a candidata máis apta. Malia isto, non foi
contratada, xa que, por ter que ser no seu momento dada de baixa, debíase contratar
un traballador substituto, o que lle sería imposible afrontar ao empregador falando en
termos económicos, pois, segundo a normativa holandesa, debía así mesmo facerse
cargo dos salarios da traballadora durante a súa licenza. No seu lugar, contratou outra
traballadora. Pois ben, considerouse a existencia de discriminación sexista directa,
negouse unha posible xustificación en argumentos económicos e non se modificou a
resposta ao contratar, en lugar da embarazada, outra traballadora muller.
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O caso Dekker aplica un test de detección da discriminación consistente en cambiar,
nunha situación dada, o sexo do suxeito para verificar se as consecuencias xurídicas
son ou non idénticas. Este test cobra especial interese, xustamente, en supostos como
o do embarazo, en que non hai termo comparable, non séndoo, e convén precisalo,
a enfermidade: o embarazo non é unha enfermidade. Aplicado o test, o resultado é a
existencia de discriminación directa: se o traballador rexeitado fose un home, non
estaría embarazado, como é obvio, e, pola súa aptitude, sería contratado. Mais as
consecuencias do caso Dekker son aínda máis amplas, xa que o empresario non ten
dereito a lle preguntar á traballadora se está encinta ou quere ter fillos, e de facelo ela
ten dereito a non lle contestar, mesmo a lle mentir, sen poder cuestionar a validez do
seu contrato de traballo.

Con posterioridade, o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea tivo ocasión de
ratificar, en múltiplas ocasións, a doutrina Dekker, que aplicou non só en temas de
acceso ao emprego: considerou a existencia de discriminación sexista aínda que a
decisión de non contratar se basease nunha prohibición legal de traballo nocturno
durante o embarazo e a lactación (sentenzas de 5 de maio de 1994, caso Habermann-
-Beltermann, e de 3 de febreiro de 2000, caso Mahlburg), aínda que a traballadora
indefinida fose contratada inicialmente para cubrir unha licenza de maternidade
(Sentenza de 14 de xullo de 1994, caso Webb) e aínda que o contrato de traballo fose
temporal (Sentenza de 4 de outubro de 2001, caso Tele Danmark).

Por tanto, a discriminación por embarazo é unha discriminación sexista directa, que
se cualifica de disimulada porque non se atende de xeito aberto ao sexo, mais si a
unha circunstancia, como é o embarazo, vinculada ao sexo. Tamén o Tribunal Consti-
tucional, e aínda antes que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, ten cualificado
como discriminatoria por razón de sexo a discriminación por embarazo en numerosas
sentenzas: a STC 94/1984, de 16 de outubro; a STC 166/1988, de 26 de setembro;
a STC 173/1994, de 7 de xuño; a STC 136/1996, de 23 de xullo; a STC 20/2001, de
20 de xaneiro; a STC 41/2002, de 25 de febreiro; a STC 17/2003, de 30 de xaneiro;
a STC 98/2003, de 2 de xuño; a STC 161/2004, de 4 de outubro, e a STC 182/2005,
de 4 de xullo. Non entraremos aquí no seu comentario ao non se referiren ao acceso
ao emprego.

Tamén coa xurisprudencia ordinaria pasa algo semellante ao acaecido coa xurispru-
dencia constitucional; xa que logo, aínda habendo un importante corpo de doutrina
relativa á discriminación por embarazo, non hai demasiado no eido do acceso ao
emprego. Con todo, algunha si que hai en relación cos litixios sobre as contratacións
interinas, a través dunha bolsa de traballadores temporais, do Organismo Autónomo
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de Correos e Telecomunicacións, en pode apreciarse unha corrente xudicial predomi-
nante que, con posterioridade, se confirmou coa doutrina do caso Tele Danmark.

Ao respecto, a STSX de Cataluña de 7 de maio de 1997, AS 1997 2209, despois de
lembrar a doutrina constitucional aplicable, conclúe o seguinte:

«O organismo demandado non conseguiu ofrecer unha xustificación obxectiva e
razoable para non contratar a actora para a campaña de Nadal, de só unha semana de
duración, e por tanto enténdese que a razón aceptada na sentenza de instancia (situa-
ción de embarazo da traballadora) aparece como a verdadeira causa da súa preterición
en favor doutras integrantes da listaxe cun número posterior de chamamento.»

Idéntica solución de discriminación alcanzou a STSX de Aragón de 21 de decembro
de 1998, AS 1998 4162, a cal se enfrontaba coa dificultade adicional de alegar o
organismo demandado a existencia de risco da saúde da muller e/ou do feto na reali-
zación das tarefas de repartición, para o cal achegaba un informe dos seus servizos
médicos. A existencia deste risco non se considerou probada, ao presentar a traballa-
dora o informe dun facultativo da sanidade pública contraditorio co da entidade em-
pregadora. En calquera caso, o devandito alegato era intranscendente á vista do caso
Habermann-Beltermann, que, con posterioridade á sentenza aragonesa, se ratificou
no caso Mahlburg.

Á marxe dos casos da bolsa de correos, podemos mencionar a STSX de Andalucía de
5 de marzo1999, AS 1999 1716, ante un suposto no cal a traballadora, que era psicó-
loga de apoio a grupos de SIDA, cesa cando coñece o seu embarazo e, solicitada
despois unha nova contratación para un traballo que non for perigoso, esta élle dene-
gada. Despois de lembrar a xurisprudencia comunitaria e constitucional sobre discri-
minación por embarazo, conclúese a existencia de discriminación sexista por causa de
embarazo, e ademais dise expresamente que «non [é relevante] o carácter temporal do
seu contrato (...) por [ser] irrelevante para axuizar a causa ou móbil da extinción».

Tamén é destacable a STSX de Madrid de 18 de maio 2000, AS 2000 2651, cuxos
didácticos razoamentos resultan moi interesantes ao aludiren, así mesmo, á prohibi-
ción de discriminación dos traballadores temporais:

«De coñecer a empresa o estado da traballadora, isto non a lexitimaría para rexeitar a
súa contratación (...) nin sequera tendo en conta os requirimentos de esforzo do posto
de traballo, nin a escasa duración do contrato. Pola contra, a obriga empresarial en tal
caso sería a de proceder á avaliación de riscos conforme ao artigo 26 da Lei 31/1995,
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e adoptar no seu caso as medidas necesarias. (...) Tampouco a breve duración do
contrato pode ser un pretexto para dar por boa a decisión empresarial de non contra-
tar, pois o artigo 28 da citada lei establece que os traballadores temporais gozarán do
mesmo nivel de protección en materia de seguridade e saúde que os restantes
traballadores da empresa.»

A STSX de Andalucía de 10 de xullo 2001, AS 2002 1476, afirma, en liña con todo o
exposto que «a argumentación da recorrente (...) [de] que o descanso durante as seis
semanas posteriores ao parto é unha obriga imposta pola normativa (...) con carácter
de dereito necesario e, conseguintemente, non é posible renunciar a el (...) non é
válida (...) [porque] o dereito dunha traballadora a gozar (ese referido período de
descanso) (...) non pode confundirse coa situación dunha muller que, durante o indi-
cado período, quere incorporarse ao traballo, sen existencia dunha relación laboral
previa, é dicir, cando se atopa nunha situación de desemprego».

4. Sobre as discriminacións sexistas indirectas

A. Concepto e aplicación no acceso ao emprego

A discriminación indirecta é un concepto nado no dereito estadounidense. Con
anterioridade considerábase ilícita só a discriminación intencional, isto é o disparate

treatment, mais coa súa aparición enténdese así mesmo ilícita aquela conduta non-
-intencional, aparentemente neutral, que na súa aplicación práctica supón un efecto
negativo nun colectivo e dá lugar a un disparate impact. O caso xudicial en que mellor
se sintetizou esa doutrina foi o caso Griggs, xulgado polo Tribunal Supremo dos Esta-
dos Unidos de América en 1973, onde se discutiu se a esixencia do ensino medio para
acceder a un emprego que non necesitaba esa preparación era ou non discriminatoria
no tocante á poboación de raza negra; resolveuse que si porque o acceso ao ensino
medio das persoas de raza negra era máis difícil que o das persoas de raza branca.

Tal doutrina foi aplicada á discriminación sexista e, pola parte que agora nos toca, en
supostos de acceso ao emprego. Para determinar se existe un impacto adverso, adóitase
acudir a dous criterios de comparación:

1) Criterio pass rates ou flow statistics (estatística intraempresarial). Establécese unha
comparación entre os membros do colectivo feminino e do colectivo masculino con-
tratados pola empresa.
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2) Criterio stock statistics (estatística extraempresarial). Establécese unha compara-
ción que valora exclusivamente o número de homes e de mulleres cualificados para o
traballo na área de influencia da empresa.

Acreditado o indicio de discriminación sexual, normalmente cando as anteriores esta-
tísticas demostren diferenzas porcentuais entre os colectivos de mulleres e homes
comparados máis elevadas ao criterio 40:60, o empresario pode alegar (1) a excep-
ción da boa fe ocupacional, como ocorre coa discriminación directa; e (2) a excepción
da necesidade da empresa, ou bussiness necessity, que é unha excepción admisible só
nos supostos de discriminación indirecta para acreditar que o motivo empresarial que
produce o impacto adverso é un motivo lícito non-sexista. Despois dalgunhas vacila-
cións da xurisprudencia estadounidense que determinaron a intervención lexislativa a
través dunha modificación, en 1991, da Lei de dereitos civís (Civil Rights Act), tal
acreditacion debe ser valorada cuns criterios de necesidade estrita e non de simple
conveniencia empresarial.

Deste xeito, a discriminación directa e indirecta diferéncianse na súa motivación,
unha discriminatoria e a outra neutra, aínda que en ambos os casos se produzan efec-
tos discriminatorios. Tal diferenza supón dúas cousas:

a) Que, na discriminación directa, o/a traballador/a, sen prexuízo da aplicación da
doutrina de flexibilidade da carga da proba da discriminación, deberá demostrar a
intencionalidade discriminatoria, mentres que na discriminación indirecta deberá de-
mostrar o efecto discriminatorio.

b) Que na discriminación directa, o empresario, demostrada a súa intención discrimi-
natoria e agás a excepción da boa fe ocupacional, non ten defensa, mentres que na
discriminación indirecta pode alegar a razoabilidade da motivación da medida que
ten efectos discriminatorios.

Por definición, a discriminación indirecta é de carácter colectivo e de manifestación
disimulada. O suposto típico e, para alén, moi frecuente no ámbito do acceso ao
emprego, prodúcese a respecto das mulleres en idade fértil ou con fillos de curta
idade, as cales son relegadas en favor dos homes, aínda mozos ou casados, tendo
conta de que na realidade social son máis as mulleres dedicadas aos labores de crianza
de fillos que os homes. Mesmo o lexislador estatal recoñece a existencia desta discri-
minación indirecta, e, así, na exposición de motivos da Lei 4/1995, de 23 de marzo,
afirma que «a discriminación por razón de xénero segue a producirse, aínda que de
xeito indirecto (…) [no] acceso ao mercado laboral», e para intentar paliala nesa Lei
mellorouse a regulación legal do permiso parental.
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B. A aplicación xudicial da discriminación sexista indirecta no acceso ao emprego

Desde a perspectiva da aplicación xudicial, non son moitos os casos xudicializados
relativos á discriminación sexista indirecta no acceso ao emprego. O máis destacado
é o chamado caso Fasa Renault. A empresa, a pesar de existir un pacto co Comité de
Empresa para contratar mulleres, non contratou, nun período determinado, ningunha
muller e si cento vinte homes. Nese pacto da empresa co Comité de Empresa, este
lembráballe a aquela que «non debía discriminar as mulleres nas contratación eventuais,
sinalando que entendía excesiva a esixencia de FP II de ramas técnicas».

Un sindicato estatal presentou demanda, por violación de dereitos fundamentais, ante
a Sala do Social do TSX de Castela e León, que a desestimou por falta de lexitimación
activa do sindicato. A sentenza foi recorrida en casación ordinaria, e ditouse a STS de
18 de febreiro 1994, RX 1994 1061, que considerou que o sindicato si estaba lexitimado
ao considerar o carácter colectivo da discriminación. Os autos devolvéronse ao TSX
de Castela e León, que desestimou agora a demanda por falta de proba. A sentenza foi
recorrida en casación ordinaria, en que foi confirmada.

Recorrida esta sentenza de casación ordinaria en amparo constitucional, a STC 41/
1999, de 22 de marzo, outorgou o amparo por violación do dereito á proba do sindica-
to, ao non se practicar a proba que solicitara. Devolvéronse de novo os autos ao TSX
de Castela e León, que practicou a proba que o sindicato solicitara, mais volveu deses-
timar a demanda por non apreciar a existencia de discriminación. A sentenza foi reco-
rrida en casación ordinaria, e así ditouse a STS de 4 de maio de 2000, RX 2000 4266,
que estimou a demanda e en que salientan os seguintes argumentos (ratio decidendi):

a) Que, «aínda que [a] esixencia [de FP II de ramas técnicas] afecta formalmente por
igual a homes e mulleres, resulta (...) prexudicial para o colectivo feminino, que por
razóns socioeconómicas, non [o] adoita posuír».

b) Que a esixencia desa titulación «resulta desproporcionada dada a mínima cualifi-
cación [da] categoría [tratábase de operarios nunha cadea de montaxe] (...) o conve-
nio colectivo (...) non esixe ningunha titulación».

Seguindo as ensinanzas do caso Fasa-Renault, a STSX do País Vasco de 30 de xaneiro
de 2001, AS 2001 957, resolve un litixio relativo a varias traballadoras que solicitaran
un emprego nunha empresa de limpeza viaria, sen seren contratadas a pesar de haber
no cadro de persoal douscentos catro homes. Despois de lembrar que o acceso ao
emprego entra no ámbito do artigo 14 da CE –con cita da STC 173/1994, de 7 de
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xuño–, considérase a composición do cadro de persoal un indicio de discriminación
sexista, sen apreciar xustificados os motivos de descargo alegados pola empresa, e,
en concreto, o relativo á tradicional masculinidade dos traballos que se rexeita traendo
a colación a sentenza relativa ao traballo no interior das minas (STC 229/1992, de 14
de decembro).

Moi interesantes son as SSTSX de Cantabria de 14 de novembro de 2005, AS 2005
3000, e de 23 de maio de 2007, AS 2007 2556, ambas referidas á empresa Solvay, do
sector das químicas, que para un determinado nivel profesional esixía unha titulación
de FP II de ramas técnicas. Presentan estes litixios grandes similitudes co caso Fasa
Renault, e algún dato adicional de técnica xurídica de grande interese. A primeira
similitude é que non son as mulleres discriminadas as que demandan, senón un sindi-
cato, o que no caso das sentenzas cántabras nin sequera supuxo cuestión discutida
porque a lexitimación sindical nas discriminacións sexistas colectivas xa se admitira
na STS de 18 de febreiro de 1994, RX 1994 1061, ditada no caso Fasa Renault.

A segunda similitude é a utilización da proba estatística para apreciar o indicio de
discriminación –como se facía na STS de 4 de maio de 2000, RX 4266 2000, do caso
Fasa Renault, e tamén na antes citada STSX do País Vasco de 30 de xaneiro 2001,
AS 2001 957–, malia este uso da proba estatística nas sentenzas cántabras implicar
unhas maiores precisións técnicas. Distínguese, en conexión cos criterios da
xurisprudencia estadounidense, entre as estatísticas intraempresariais, pass rates ou
flow statistics (isto é, o número de mulleres e homes contratados), e as estatísticas
extraempresariais ou stock statistics (isto é, o número de mulleres e homes cualifica-
dos na área de influencia da oferta de emprego).

E a terceira similitude sitúanos na xustificación da empresa, que tanto no caso Fasa
Renault como no caso Solvay se constrúe sobre a esixencia, para determinado nivel
profesional, dunha titulación de FP II de ramas técnicas. No caso Fasa Renault (STS
de 4 de maio de 2000, RX 4266 2000) considerouse unha esixencia de titulación
desproporcionada que, por producir un impacto adverso sobre un colectivo predomi-
nantemente feminino acreditado de forma estatística, era discriminatoria indirecta por
razón de sexo. O mesmo é razoado no caso Solvay, especialmente na STSX de
Cantabria de 14 de novembro de 2005, AS 2005 3000, que razoa a desproporción,
entre outras cosas, porque se trata dunha esixencia que non fora establecida no conve-
nio colectivo para o nivel profesional determinado.
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Onde as sentenzas cántabras achegan ensinanzas máis interesantes é en relación cos
contidos da sentenza estimatoria. Ao respecto, detéñense en se entre a tutela reparatoria
prevista no artigo 180 da LPL se incardina a posibilidade de contratación forzosa se
–como é o caso– houber unha traballadora individualmente prexudicada. Non se rexeita
a posibilidade in genere, mais si in casu, ao poderen resultar afectados outros candi-
datos, aínda que se condena a empresa a considerar a traballadora como candidata
preferente nas seguintes ofertas de traballo. Canto á indemnización, ao ser deman-
dante un sindicato, limítase aos danos que se derivan da necesidade de acudir ao
xuízo, o que se traduce nos custos procesuais de avogado.

Tamén a empresa Solvay foi demandada polo mesmo sindicato a través de proceso de
tutela de dereitos fundamentais no caso resolto na STSX de Cantabria de 6 de setembro
de 2006, AS 2006 2633, mais neste caso, e aínda que se constata a existencia dun
impacto adverso sobre un colectivo feminino, consíderase suficiente a xustificación
da empresa. Aquí non se esixía unha titulación de FP II de ramas técnicas, senón unha
determinada experiencia no manexo do cloro, e valorouse, dun lado, a adecuación
desa esixencia ao posto de traballo, e, doutro lado, a implantación desa esixencia a
través dun pacto entre a empresa e dous sindicatos coa finalidade lexítima de favore-
cer a conversión duns traballadores temporais en traballadores indefinidos.

5. As accións positivas e as medidas de igualdade de oportunidades no acceso ao

emprego

A. Distincións conceptuais

De entre todos os aspectos da tutela antidiscriminatoria, a acción positiva, e en con-
creto os réximes de cotas, é sen dúbida ningunha o máis polémico. Existe un amplísi-
mo consenso político e social sobre o principio de igualdade e a erradicación das
discriminacións, mais cando se trata de establecer medidas de acción positiva,
especificamente os réximes de cotas, o consenso de súpeto desaparece.

A polémica comeza coa mesma definición. Moitas veces fálase de acción positiva
nun sentido amplo, comprensivo de todas as medidas de mellora da situación das
mulleres. No entanto, non todas as medidas de mellora da situación das mulleres po-
den considerarse accións positivas. As medidas de acción positiva presentan unha
serie de características definitorias que, seguindo as opinións doutrinais máis seguras,
son catro:
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Son normas dirixidas só ás mulleres, ou xenericamente a un sexo que estiver
infrarrepresentado nun determinado eido civil, político, económico, social ou cultu-
ral. Xa que logo, son, desde un punto de vista individual, excepcións ao principio
de igualdade formal coa finalidade de conquistar, desde un punto de vista colectivo,
a plena igualdade material.

Existe, en consecuencia, unha disociación entre a igualdade formal e individual e a
igualdade material e colectiva, que se resolve dándolle a esta prevalencia sobre aquela,
co risco –desde a perspectiva individual– de que non necesariamente se beneficia a
todas as persoas que sufriron discriminación, nin necesariamente se prexudica só ás
que causaron a discriminación.

1) As medidas de acción positiva son imperfectas porque non corrixen as causas da
discriminación, senón os seus efectos. De aí a necesidade de acompañalas con outras
medidas de igualdade de oportunidades cuxa finalidade for corrixir tales causas.

2) Son medidas de carácter temporal. Ao ser normas dirixidas só as mulleres, e con-
siderando o seu carácter imperfecto, explícase que só deban manterse o tempo im-
prescindible para conquistar un específico obxectivo de igualdade de oportunidades e
ser constantemente revisadas.

3) Non supoñen o mantemento de regulacións separadas. A existencia de regulacións
separadas –unha sorte de apartheid– sería contrario á mesmísima esencia da igualda-
de. Atopámonos, en consecuencia, ante medidas concretas, nunca ante regulacións
separadas.

Se son medidas de acción positiva só as que reúnen esas características definitorias,
debemos concluír que moitas veces se denominan como tales o que son medidas de
igualdade de oportunidades, que poden ser medidas de parificación formal (o
recoñecemento de iguais dereitos legais ás mulleres e aos homes na procura de elimi-
nar as discriminacións directas e abertas), ou medidas de parificación real (a atribu-
ción de dereitos ás mulleres e aos homes para equiparalos na realidade, na procura de
eliminar as discriminacións disimuladas e indirectas).

E non deixan de ser medidas de igualdade de oportunidades polo feito de estaren
dirixidas a un só sexo. Pensemos, por exemplo, nas medidas antidiscriminatorias por
embarazo ou maternidade, como as medidas de custo cero da maternidade ou as boni-
ficacións das cotizacións da traballadora en situación de licenza de maternidade. Non
son accións positivas. Ou acaso podemos consideralas medidas temporais esquecendo
o risco, se as derrogásemos, de as empresas se retraeren na contratación de mulleres?
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Algo semellante pode dicirse da licenza de paternidade. Non se trata dunha excepción
formal ao principio de igualdade, senón dun dereito recoñecido por unha calidade só
masculina (a paternidade) e que tende en consecuencia a conquistar unha igualdade
real entre mulleres e homes.

Tamén son medidas de igualdade de oportunidades, e non de acción positiva, as des-
tinadas a protexeren determinadas situacións nas cales se atopan preferentemente as
mulleres. Por exemplo, as medidas destinadas a favoreceren as familias monoparentais
son medidas de igualdade de oportunidades e non de acción positiva, agás, naturalmen-
te, de só estaren dirixidas ás familias monoparentais cuxa cabeza de familia for a muller.

Así mesmo, deben distinguirse as medidas de acción positiva, que son lexítimas den-
tro duns determinados parámetros, das medidas falsamente protectoras, que son
ilexítimas, xa que logo, aínda que ambas están dirixidas ao sexo feminino. As medi-
das de acción positiva tenden a eliminar as discriminacións baseadas en estereotipos
de inferioridade das mulleres a respecto dos homes, mentres que as medidas falsa-
mente protectoras –como a prohibición de as mulleres traballaren no interior das mi-
nas– se basean no estereotipo da fragilitas sexus, ou febleza do sexo feminino, e, por
tanto, non eliminan ningunha discriminación, senón que perpetúan un odioso estereo-
tipo baixo unha aparencia de privilexio dirixido só ás mulleres (como graficamente se
ten dito, pechan a muller nunha gaiola de ouro).

B. Recoñecementos normativos da acción positiva, en especial no eido das leis

galegas

No eido comunitario, a acción positiva no ámbito da igualdade de oportunidades en-
tre sexos atópase recoñecida no máis alto rango normativo desde o Tratado de
Amsterdam, que engadiu unha epígrafe 4 ao artigo 141 do TCEE onde se establece
que «co obxecto de garantir na práctica a plena igualdade entre homes e mulleres na
vida laboral, o principio de igualdade de tratamento non impedirá a ningún estado
membro manter ou adoptar as medidas que ofrezan vantaxes concretas destinadas a
facilitaren ao sexo menos representado o exercicio de actividades profesionais ou a
evitaren ou compensaren desvantaxes na súas carreiras profesionais». Esta norma,
a pesar da súa redacción aparentemente neutra –fálase do sexo menos representado–,
debe entenderse completada co disposto na Declaración número 28 do Tratado de
Amsterdam, onde se afirma que «ao adoptaren as medidas mencionadas na epígrafe 4
do artigo 141 do TCEE, os estados membros deberán en primeiro termo aspirar a
melloraren a situación das mulleres na vida laboral». Reaparece, deste xeito, o carác-
ter preferentemente unilateral das normas de tutela antidiscriminatoria sexista.
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Tamén no dereito interno español se recollen definicións de acción positiva, tanto no
ámbito estatal como no ámbito autonómico galego. Así as cousas, a LOIEMH esta-
blece no seu artigo 11 o seguinte:

«1. Co fin de facer efectivo o dereito constitucional da igualdade, os poderes públicos
adoptarán medidas específicas en favor das mulleres para corrixiren situacións paten-
tes de desigualdade de feito respecto dos homes. Tales medidas, que serán aplicables
mentres subsistan as devanditas situacións, deberán ser razoables e proporcionadas
en relación co obxectivo perseguido en cada caso.

2. Tamén as persoas físicas e xurídicas privadas poderán adoptar este tipo de medidas
nos termos establecidos nesta lei.»

Pola súa banda, a LGIMH establece no artigo 4.1 que «co efecto de promover a igual-
dade entre mulleres e homes, non se considerarán discriminatorias as medidas espe-
ciais encamiñadas a acelerar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes,
sen que, en ningún caso, estas medidas poidan supoñer, como consecuencia práctica,
o mantemento de regulacións separadas». Tal prohibición de mantemento de regula-
cións separadas ten unha concreta aplicación –certamente nun eido alleo á relación
laboral– na «garantía da coeducación na Comunidade Autónoma de Galicia dentro
das súas competencias» sinalada polo artigo 9.1.e) desta lei.

Polo demais, no artigo 4.2 sinálase que «as medidas de acción positiva manteranse
mentres non estiveren plenamente acadados os obxectivos de igualdade de oportuni-
dades». Destácase así a temporalidade desas medidas.

Doadamente pode comprobarse cun sinxelo cotexo como a definición do artigo 4 da
Lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, está inspi-
rada no artigo 4.1 da Convención de 18 de decembro de 1979 sobre a eliminación de
todas as formas de discriminación contra a muller, onde se di literalmente (1) que «a
adopción polos estados partes de medidas especiais de carácter temporal encamiñadas
a aceleraren a igualdade de facto entre o home e a muller non se considerará discrimi-
nación na forma definida nesta convención, mais de ningún modo entrañará, como
consecuencia, o mantemento de normas desiguais ou separadas»; e (2) que «estas
medidas cesarán cando se alcanzaren os obxectivos de igualdade de oportunidades e
de tratamento».
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6. Os réximes de cotas

A diferenza das restantes formas de acción positiva, que inciden no camiño, os réximes
de cotas son unha forma de acción positiva que incide no resultado. Tal circunstancia
obriga a unha xustificación máis incisiva cando poden afectar o principio do mérito.
Esta afirmación lévanos a facer dous comentarios adicionais. O primeiro, o de que
non precisan dunha xustificación máis incisiva cando non se afecta o principio de
mérito. Por exemplo, os órganos administrativos de participación non se rexen, como
norma xeral, polo principio de mérito (pensemos na participación institucional dos
sindicatos). O segundo, o de que, aínda que estea afectado o principio de mérito (como
ocorre no eido laboral), o réxime de cotas é lexítimo sempre que ese principio poida
prevalecer no suposto de contraposición mediante a denominada cláusula de apertura.
A explicación desta afirmación xorde da análise da xurisprudencia europea.

Despois do desafortunado caso Kalanke (STXUE de 17 de outubro de 1995), que
parecía admitir só as accións positivas que inciden no camiño e non as que inciden no
resultado, produciuse un avance moi notable no recoñecemento normativo da acción
positiva a través do Tratado de Amsterdam (artigo 141, epígrafe 4, do TCEE), que
correu paralelo a un repregamento da xurisprudencia comunitaria a partir do caso
Marschall (STXUE de 11 de novembro de 1997). No devandito caso, o Tribunal de
Xustiza da Unión Europea admitiu as accións positivas que inciden no resultado sempre
que exista unha cláusula de apertura que permita impugnar o resultado da aplicación
do réxime de cotas en función do principio de mérito, unha xurisprudencia logo con-
solidada nos posteriores casos Badeck e Abrahamssom (SSTXUE de 28 de marzo de
2000 e de 6 de xullo de 2000).

Pois ben, a LOIEMH –deixando á marxe as medidas de participación equilibrada en
listaxes electorais e en cargos públicos electivos que obedecen a outras dinámicas
diferentes vinculadas coa idea de democracia paritaria– limitouse a posibilitar unha
cota no emprego privado. No tocante a isto, na disposición adicional 11.ª da LOIEMH
modificouse o artigo 17.4 do Estatuto dos traballadores para establecer:

a) Que «a negociación colectiva poderá establecer medidas de acción positiva para
favorecer o acceso das mulleres a todas as profesións. Para tal efecto poderá estable-
cer reservas e preferencias nas condicións de contratación de xeito que, en igualdade
de condicións de idoneidade, teñan preferencia para seren contratadas as persoas do
sexo menos representado no grupo ou categoría profesional de que se tratar». Ob-
sérvese que, aínda que a norma se encabeza en feminino, despois o sexo resulta
indiferente.
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b) Que «a negociación colectiva poderá establecer este tipo de medidas nas condicións
de clasificación profesional, promoción e formación, de xeito que, en igualdade de
condiciones de idoneidade, teñan preferencia as persoas do sexo menos representado
para favorecer o seu acceso no grupo, a categoría profesional ou o posto de traballo de
que se tratar».

7. O Plan galego de emprego feminino

Xa previsto no artigo 22 da LGIMH, a LGTIMG substituíu esa norma –derrogándoa
expresamente– por outras especificacións máis detalladas integradas no título IV, so-
bre integración da igualdade na política de emprego, comprensivo dos artigos 29 a 38
e onde se regula o Plan galego de emprego feminino (artigo 37) como «documento
único (...) coas actuacións programadas en relación coa política de emprego destinada
a promover a inserción laboral efectiva das mulleres». O dito plan será elaborado
polo departamento da Administración autonómica competente en materia de traballo,
que o coordinará para o efecto co Plan de emprego do Reino de España.

Trátase, en consecuencia, dun documento cuxos contidos serán «medidas de forma-
ción e orientación profesional, fomento do emprego de cara á mellora da empregabi-
lidade e o autoemprego» (artigo 37.4), e máis concretamente algunha das previstas no
resto dos artigos dese título IV, sen prexuízo doutras habilitadas na mesma LGTIMG
ou na LGIMH:

– Integración da igualdade na formación profesional, artigo 29

– Actuacións especiais na formación continua, artigo 30

– Políticas activas de emprego feminino, artigo 31

– Medidas de acción positiva nas actividades de formación, artigo 32

– Contidos obrigatorios nas actividades de formación, artigo 33

– Medidas de conciliación nas actividades de formación, artigo 34

– Integración da igualdade na intermediación laboral, artigo 35

– Visibilización e valorización de actividades feminizadas, artigo 36

– Fomento do empresariado feminino, artigo 38
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8. A normativa específica sobre o acceso ao emprego público galego

A LGIMH, en cumprimento da –sen dúbida encomiable– idea recollida na súa expo-
sición de motivos de asunción exemplar do compromiso de igualdade pola Comunidade
Autónoma de Galicia «para, deste xeito, actuar como estímulo para todos os axentes
da sociedade galega», aborda polo miúdo interesantes medidas (algunhas delas cata-
logables, nunha análise de natureza xurídica, de accións positivas ou de réxime de
cotas, outras de medidas de igualdade de oportunidades) de fomento da composición
equilibrada do persoal ao servizo da Xunta de Galicia no capítulo I do título II, com-
prensivo dos artigos 34 a 38, que foron obxecto de dúas reformas pola LGTIMG, coas
seguintes especificacións:

1.ª O principio xeral de que «a Administración pública galega fomentará, a través das
medidas contidas nos seguintes artigos deste capítulo, a composición equilibrada en-
tre os sexos do persoal funcionario, eventual, interino, estatutario ou laboral ao seu
servizo, tanto a nivel global coma a nivel de cada corpo, escala, grupo ou categoría»,
e, en especial, «fomentará (...) o acceso das mulleres aos postos de grao superior, e,
para estes efectos, as medidas contidas nos seguintes artigos deste capítulo aplicaranse
tamén nas probas de promoción interna» (artigo 34). Esta segunda especificación le-
gal é claramente unha referencia á necesidade de rachar no ámbito do emprego públi-
co co teito de cristal.

2.ª Coa evidente finalidade de evitar discriminacións sexistas indirectas, establécese
que «con anterioridade a calquera oferta de emprego público analizarase se os requi-
sitos esixidos aos aspirantes determinan –todos ou algún– un prexuízo para as mulleres
ou para un colectivo predominantemente feminino, e, de ser así, realizaranse
valoracións técnicas a cargo de persoal especializado das prazas de funcionarios e
funcionarias e/ou dos postos de traballadores e traballadoras coa finalidade de com-
probar se eses requisitos son absolutamente necesarios para o desenvolvemento das
funcións. Se non o foren, serán eliminados na oferta pública de emprego» (artigo 35).

3.ª A composición paritaria de tribunais examinadores (artigo 36), que na redacción
orixinaria da LGIMH se garantía só en relación coa «designación atribuída á Admi-
nistración pública galega de membros de tribunais de probas selectivas de acceso ao
emprego público», tras a modificación da LGTIMG garántese en relación con todos
os membros do tribunal, aínda que a designación for atribuída a «instancia diferente a
administración pública galega». Engádese, ademais, que se aplicará «tanto se trate de
acceso ao emprego como se trate de promoción interna». Trátase, en consecuencia,
dunha garantía máis ampla, ao referirse á composición total de todos os tribunais
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selectivos, e non só aos membros designados pola propia Administración pública
galega.

Outra modificación de interese introducida pola LGTIMG é substituír a expresión
«procurarase» –que non quería dicir, nunha correcta lectura, que estabamos ante una
norma admonitiva, senón que se podían admitir excepcións baseadas en circunstan-
cias obxectivas alleas á actuación administrativa, como o número de membros impar
do tribunal, aínda que, polo carácter aberto da norma, podía haber outras xustificacións–
por outra redacción moito máis imperativa: «garantirase a paridade entre mulleres e
homes ou, se fose impar o número que hai que designar, con diferenza de un entram-
bos os sexos». Por tanto, esta resulta a única excepción posible.

Tanto a Administración pública galega como as demais instancias deben, en suma,
respectar a paridade dentro das súas propostas nos termos expostos: mesmo número
de homes e mulleres se designan un número par, e coa máxima diferenza dun se o
número é impar. Mais pode ocorrer que isto non garanta a paridade total dos membros
do tribunal e, nese caso, establécese que serán convocadas «todas as instancias con
dereito a designación e, de non haber acordo, elixirase aleatoriamente un número de
membros do sexo máis designado suficiente para alcanzar a paridade, que serán
substituídos por membros do outro sexo», e para os efectos de substituílos «teranse
por persoas non-designadas as que fosen elixidas, e as [instancias] que fixeran a de-
signación [das elixidas] designarán membros do outro sexo».

4.ª Fronte á práctica ausencia de réximes de cotas na lexislación interna estatal e
autonómica, atopamos unha illada excepción cando, baixo o título de «actuacións
especiais en casos de infrarrepresentación» (artigo 37), se establece, de acordo cos
criterios da xurisprudencia comunitaria, o seguinte:

a) Que «cando nun determinado corpo, escala, grupo ou categoría da Administración
pública galega se verificase a infrarrepresentación do sexo feminino, na oferta de
emprego público establecerase que, de existir méritos iguais entre dous ou máis can-
didatos, serán admitidas as mulleres, salvo se considerando obxectivamente todas as
circunstancias concorrentes nos candidatos de ambos sexos existen motivos non-
-discriminatorios para preferir o home». Que os méritos sexan iguais garante a vixencia
do principio de mérito e, en calquera caso, existe unha cláusula de apertura que per-
mite rachar a preferencia das mulleres cando existan motivos que non foren
discriminatorios. Desde logo, e por pór un exemplo, non o son os criterios de orde
alfabética de apelidos, que, ás veces, son utilizados para desfacer os desempates entre
aspirantes en probas públicas.
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b) Que se entende «para estes efectos, a existencia de infrarrepresentación cando no
corpo, escala, grupo ou categoría exista unha diferenza porcentual de, cando menos,
vinte puntos entre o número de mulleres e o número de homes». A norma xustifica a
cota cando exista unha menor representación de mulleres conforme ao criterio 40:60,
que aparece usado no dereito comparado (como no dereito estadounidense).

Á vista da súa literalidade –«establecerase»– a norma é de obrigado cumprimento, e,
por tanto, aínda que na oferta de emprego público non se estableza nada ao respecto,
o cal sería un incumprimento da Xunta de Galicia, parece factible que se hai
infrarrepresentación unha muller poida reclamar o seu cumprimento xudicial se, en
caso de empate, é rexeitada en atención a algún criterio que se considere discriminatorio
sexista.

5.ª Accións positivas en materia formativa (artigo 37 bis, introducido pola LGTIMG)
consistentes en que «nos cursos, nas xornadas e noutras actividades formativas orga-
nizadas ou financiadas pola Administración pública galega reservarase un 50% das
prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria, que accede-
rán á quenda reservada só se non houbese suficientes solicitudes de participación de
mulleres». Probablemente un lapsus calami fai inintelixible este derradeiro inciso,
porque o que a norma quer dicir é «accederán a quenda non-reservada».

6.ª Por último, especifícase que «cando as probas de promoción interna comprendan a
valoración de méritos dos candidatos e das candidatas establecerase ao seu favor,
sexan mulleres ou sexan homes, estean utilizando ou utilizasen, nos últimos cinco
anos, unha licenza de maternidade, un permiso de paternidade, unha redución de
xornada ou unha excedencia para o coidado de familiares, unha puntuación específica
que se graduará en función do tempo utilizado no exercicio deses dereitos» (artigo
38). A norma, que compensa a ruptura da carreira profesional de quen se dedicou a
atender responsabilidades familiares, recoñecendo o valor social desas tarefas fami-
liares, e, ao mesmo tempo, que permite introducir na xestión dos servizos públicos
valores humanos derivados da experiencia acadada no cumprimento desas responsa-
bilidades, é unha norma totalmente novidosa no ordenamento interno, e, asemade,
unha concreta aplicación da idea de instrumentar efectos positivos da maternidade e
do coidado de familiares aludidos no artigo 5.2 e 3 da Lei.
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Resumo

Este traballo, sobre os estudos sociais na cidade de Ferrol, traza a historia da antiga Escola

Universitaria de Relacións Laborais desta cidade, desde a súa creación como «seminario» en

1970. O protagonista deste relato é o profesor Cipriano Dobarro, primeiro director da Escola

de Ferrol e persoa que xestionou a súa integración na Universidade da Coruña no ano 2000.

Palabras chave: estudos sociais, diplomatura en Relacións Laborais, Universidade da Coruña,

campus de Ferrol.

Abstract

This paper, centred on social studies in the city of Ferrol, traces the history of the former

University School of Labour Relations of this city, from its creation as a «seminar» in 1970.

The protagonist in this history is Professor Cipriano Dobarro, the first Director of the School

of Ferrol and the person who oversaw its integration into the University of A Coruña in 2000.

Keywords: Social Studies, Labour Relations Degree, University of A Coruña, Campus of Ferrol.
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Falarmos dos estudos sociais na cidade de Ferrol é falarmos da Escola Universitaria
de Relacións Laborais do campus de Ferrol da Universidade da Coruña, e da súa
historia. Unha historia, como veremos logo, que está profundamente ligada á persoa
do noso homenaxeado desta tarde, o profesor don Cipriano Dobarro Montero. E que
creo que é de xustiza contarmos, para que determinados feitos sexan lembrados cando
pase o tempo, e sexan lembrados con agradecemento, que o centro universitario que
pode verse desde aquí non existiu sempre como o que é hoxe: un centro universitario
español absolutamente estándar, en que se imparten ensinanzas conducentes á obten-
ción dun título universitario oficial e con plena validez en todo o territorio nacional.

É unha historia que precede mesmo á existencia da propia Universidade da Coruña,
pois as primeiras balizas vitais desta escola universitaria hainas que buscar antes de
1989-1990, que foi –como todo o mundo sabe– a data de creación e de posta en
funcionamento da nosa alma mater coruñesa.

E é unha historia –xa case acabo con todos estes necesarios prolegómenos– que non
podería entenderse sen a referencia a un marco máis xeral. Isto é, sen a referencia á
historia dos estudos sociais españois e, por tanto, á historia das escolas sociais en
España, da cal esta escola ferrolá é unha manifestación particular, e eu diría mesmo
que unha manifestación particularmente típica.

* * *

Na miña opinión, a historia das escolas sociais españolas pode dividirse convencio-
nalmente en tres grandes etapas. Coinciden, respectivamente, co nacemento, co
crecemento ou desenvolvemento e, por último, coa madurez plena deste importantísimo
tipo de centros, que empezaron sendo unha cousa e acabaron converténdose despois
noutra completamente distinta. E coinciden, ademais, con tres grandes etapas –e eta-
pas moi marcadas– da vida política do noso país, que foron a etapa inmediatamente
anterior á guerra civil; a etapa do franquismo e a transición política inmediatamente
subseguinte ao devandito réxime; e, por último, a etapa da plena consolidación da
vida democrática española, desde comezos da década dos anos oitenta do pasado
século XX até hoxe.

As escolas sociais naceron durante a ditadura do xeneral Primo de Rivera, a partir do
ano 1925. En efecto, en 1925 creouse a Escola Social de Madrid. E, tras ela, creáronse
outras cinco escolas sociais máis: en 1929, as escolas sociais de Barcelona, Valencia,
Granada e Zaragoza; e en 1930 a Escola Social de Sevilla. Estas seis primeiras escolas
sociais eran centros de ensino superior, mais de carácter non-universitario –pois de-
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pendían do Ministerio de Traballo–, e impartían o título profesional de «Graduado
Social», que xa desde un primeiro momento se coñeceu co nome oficial de «diploma»
(por tanto, «diploma de Graduado Social»).

A pesar do seu carácter formalmente extrauniversitario, estas primeiras seis escolas
sociais mantiveron vínculos estreitos coas universidades españolas daquela época.
Lémbrese que se crearon en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Zaragoza e Sevi-
lla; isto é, en seis cidades de arraigadísima tradición universitaria, que contaban con
universidades de existencia plurisecular (a de Sevilla, por exemplo, acaba de celebrar
hai poucos meses o seu quinto centenario, coa presenza dos reis de España,
que inauguraron alí o corrente curso académico 2004-2005). Este feito provocou, con
toda naturalidade, que o profesorado de tales universidades acabase profesando tamén
nas escolas sociais operantes no territorio do que entón se chamaba xa o «distrito
universitario».

Evidentemente, nas escolas sociais sempre se ensinou moito máis que dereito, e moito
máis que dereito do traballo e da seguridade social. E, evidentemente, eu non teño
ningunha autoridade para falar doutras ramas da ciencia que non sexan precisamente
as ciencias xurídicas. Mais si creo que é xusto lembrar que naquela época profesaron
nas escolas sociais os máis ilustres profesores universitarios. Darei só un nome, para
non alongarme, aínda que podería aducir outros moitos máis igualmente ilustres.

Foi o caso, por exemplo, de don José Castán Tobeñas, catedrático de Dereito Civil da
Universidade Literaria de Valencia (ou Estudi Geral), e logo mesmo presidente do
Tribunal Supremo, que tamén foi profesor da Escola Social da propia Valencia. Con-
feso que menciono o seu caso ao resultarme entrañable por mor dun duplo motivo.
Dun lado, porque –como tantos e tantos outros estudantes españois– o manual de
dereito civil que estudei cando era estudante na Facultade de Dereito de Santiago foi
xusto o de don José Castán. Doutro lado, porque don José publicou o que me parece
que é o primeiro escrito verdadeiramente moderno sobre a ciencia que me dedico a
ensinar, e que foi unha obra súa titulada «O dereito laboral (apuntamentos para a súa
construción científica», artigo aparecido nunha revista valenciana o mesmo ano en
que se creou a Escola Social de Valencia (lémbrese, en 1929).

Ora ben, as escolas sociais da época, quizais porque dependían mesmo financeira-
mente do Ministerio de Traballo (que estaba e está concibido para ocuparse doutro
tipo de cousas), tamén se caracterizaron –e isto cómpre dicilo con toda franqueza–
por unha clara e evidente precariedade existencial. Dito con maior rotundidade: na-
cían e podían morrer. E isto púxoo de relevo, nun contexto de descomposición social
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moi grande, con toda a crueza, unha Lei republicana de 1935 que anunciaba –e cito
literalmente– «a supresión das escolas sociais como consecuencia da Lei de restri-
cións de 1 de agosto de 1935».

A consecuencia desta norma –e de aí a precariedade existencial que mencionaba hai
un momento– suprimíronse todas as escolas sociais salvo dúas, as de Madrid e Barce-
lona. E con este feito doloroso conclúe o exame desta primeira etapa, no tocante á cal
cómpre apuntarmos tamén que Galicia se mantivo á marxe deste novel movemento
impulsor das escolas sociais en España.

En efecto, aínda que tamén contabamos aquí cunha universidade de tradición
multisecular (obviamente, a Universidade nai de Santiago), non chegaron a existir
en Galicia centros que albergasen este tipo de estudos, sempre nesta primeira etapa.
E iso na liña –todo hai que dicilo– de universidades próximas á nosa e de parecida ou
superior tradición, como as universidades de Oviedo ou de Salamanca, en cuxos res-
pectivos «distritos» tampouco existiron nun primeiro momento escolas sociais. Se
non existiron estudos sociais en Galicia, tampouco os houbo en Ferrol, loxicamente,
aínda que isto de ningún xeito a min me estrañe, pois nesta primeira etapa –coextensa,
repito, coa ditadura de Primo de Rivera e coa Segunda República– nin sequera nacera
aínda o noso ilustre homenaxeado desta tarde, o profesor don Cipriano Dobarro.

* * *

A segunda etapa iníciase tras a guerra civil, e dura algo máis de corenta anos. Máis en
concreto, até a promulgación da Lei de reforma universitaria (a popular LRU), que
entrou en vigor en 1983 e que abre xa unha etapa completamente distinta. Lembremos,
ademais, que esta segunda fase se inicia con só dúas escolas sociais subsistentes, as
de Madrid e Barcelona, que era evidente que non podían atender de forma adecuada a
demanda de estudos sociais existente en toda España.

Por iso, o réxime da época formulouse a necesidade de crear novos centros que
impartisen este importantísimo tipo de estudos superiores. E fíxoo –eu creo que con
bastante dose de realismo, dadas todas as penurias do momento– utilizando unha
metodoloxía peculiar, que permitise sentar as bases para a creación de escolas sociais
nos máis diversos puntos de toda a nosa xeografía. Esta nova filosofía aparece con-
cretada na Orde ministerial de 1942, en virtude da cal se aprobou o regulamento dos
denominados «padroados» das escolas sociais.
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O seu propósito era evidente. Nunha primeira fase, estes padroados –formados por
patróns potentes e solventes– non debían promover a creación de escolas sociais,
senón só de «seminarios de estudos sociais». Unha vez acreditado que o seminario en
cuestión era viable, cabía –nunha segunda fase– convertelo nunha verdadeira escola
social, contando sempre co apoio do correspondente padroado. E xa nunha terceira
fase, cando a oferta da escola social resultase insuficiente para atender a demanda de
estudos sociais que tiña, cabía entón que a propia escola promovese noutras cidades
do seu raio de acción a creación de novos seminarios, á súa vez apoiados nos seus
respectivos padroados. Quizais o exemplo máis precoz, que escenifica á perfección as
tres fases deste complexo proceso, fose o representado pola que hoxe é a Escola de
Relacións Laborais da Universidade de Oviedo.

En efecto, a escola asturiana creouse como Seminario de Estudos Sociais en 1942.
Este seminario atinxiu logo o rango de Escola Social de Oviedo, en 1944. E máis
tarde, baixo a dependencia desta Escola Social de Oviedo, creáronse os seminarios
de estudos sociais de León, en 1955, e de Santander, en 1958, cando estas dúas cidades
nin sequera podían imaxinar que acabarían chegando a ter despois, co paso do tempo,
as súas propias universidades.

Quero, ademais, salientar outro feito que me parece sumamente importante. Refírese
á evidencia de que as escolas sociais foron o alicerce imprescindible para que puidesen
crearse, nas cidades onde estaban radicadas, os correspondentes colexios oficiais de
graduados sociais. Abonda ler, para comprobalo, o Decreto de 22 de decembro de
1950, en que se declara obrigatoria a inscrición dos graduados sociais no colexio
profesional respectivo. E é que nesta norma afirmábase que en todas as capitais de
provincia en que existise escola social debería constituírse un de tales colexios, iso si,
coa soa excepción de Galicia –pois Santiago de Compostela nin era daquela, nin o é
tampouco agora, ningunha capital de provincia–, aínda que disto último falarei un
pouco máis dentro dun momento.

A interacción escola-colexio era lóxica, pois –como afirmaba a exposición de moti-
vos deste decreto– viñan sucedéndose promocións e promocións de graduados sociais,
con matrícula crecente en cada curso, cuxa influencia na sociedade demandaba (como
no caso dos avogados, arquitectos ou médicos) o acceso dos graduados sociais ao
status de verdadeira profesión regulamentada e regulada. Acerca da influencia social
destes novos profesionais, os graduados sociais, apuntarei só un dato que toca direc-
tamente na alma, ademais, desta querida cidade de Ferrol.
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Por Orde ministerial de 29 de outubro de 1958 modificouse a regulamentación nacio-
nal de traballo da Empresa Nacional Bazán. E esta modificación tiña un propósito
moi simple, mais á vez moi importante, que era o de incorporar unha nova categoría
profesional ao elenco tradicionalmente recolleito, desde 1950, nesta peculiar norma
laboral «sectorial». Tratábase da categoría profesional de «graduado social», con re-
muneración propia, que nesta modificación de 1958 aparecía definida nos seguintes
termos, e cito literalmente: «Graduados sociais [en Bazán] son os que en posesión do
título oficial correspondente realizan funcións de organización, asesoramento ou mando
no tocante á admisión, clasificación, axuste, instrución, condicións de traballo, eco-
nomatos, comedores, previsión e esparexemento do persoal e das obras e actividades
encamiñadas a fortaleceren as relacións de irmandade e convivencia de cantos parti-
cipan na empresa e daqueloutras destinadas a melloraren os métodos de traballo e as
condicións de vida do traballador [de Bazán] e das súas familias». Ao meu xuízo,
unha bonita e precisa definición do que se esperaba que fixesen en Bazán os seus
graduados sociais.

E xa que trouxen a colación o caso de Bazán, que é o que ocorreu en Galicia durante
toda esta segunda etapa? Pois ben, aquí na nosa terra –malia que quizais cun pouco
máis de atraso– seguíronse os mesmos pasos que noutras rexións españolas. Así, en
1942, un pouco despois que en Oviedo, creouse o Seminario de Estudos Sociais de
Santiago. Co apoio decisivo todo hai que dicilo– do daquela reitor da universidade
compostelá, o profesor don Luís Legaz Lacambra.

Don Luís Legaz, catedrático de Dereito Natural e Filosofía do Dereito, foi unha
personalidade extraordinaria. Era un profesor de recoñecido prestixio internacional
naquela época, pois acabou sendo nomeado doutor honoris causa en Dereito polas
universidades de Coimbra e de Viena. E aínda que moi poucas persoas o saiban, don
Luís Legaz era tamén graduado social, título este que obtivera na Escola Social de
Zaragoza, onde nacera, alá polos anos trinta do século pasado. Sempre por impulso de
Legaz, en 1946 o Seminario de Estudos Sociais de Santiago acadou o rango de escola
social. E na Escola Social de Santiago chegou a ser profesor o propio reitor Legaz.
Mesmo publicou, en 1948, unhas Lecciones de política social que eu cheguei a ver e
a manexar, en cuxo prólogo se afirma que o seu propósito era o de lle proporcionar ao
seu alumnado «un modesto instrumento de traballo».

Como é lóxico, na Escola Social de Santiago formáronse sucesivas promocións de
graduados sociais galegos. A unha delas pertence o noso homenaxeado desta tarde, o
profesor don Cipriano Dobarro. E é que o profesor Dobarro non é só licenciado en
Dereito, avogado e especialista notorio en dereito cooperativo, senón tamén graduado
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social pola Escola Social de Santiago. Apunto o dato porque –segundo a Orde minis-
terial de 6 de maio de 1968, sobre recoñecemento de seminarios de estudos sociais– o
director do «seminario» debía ser, inescusablemente, graduado social (con indepen-
dencia de que puidese estar en posesión ou non doutro tipo de titulacións oficiais).
Ora ben, esta norma de 1968 é importante, como enseguida veremos, tamén por outra
razón.

Ao seu abeiro, aínda que dependente da Escola Social de Santiago, creouse en 1970 o
Seminario de Estudos Sociais de Ferrol, fai agora trinta e cinco anos. Evidentemente,
este seminario ferrolán, como antes o de Santiago (e antes o de Oviedo), necesitaba o
apoio dun padroado. E igual que ocorreu en Oviedo –en que unha orde ministerial dos
anos corenta permitiu a constitución de padroados municipais–, en Ferrol tamén
resultou decisiva a presenza e a implicación do Concello e do seu alcalde, pois desde
1971 pasou a desempeñar a presidencia do padroado protector o Ilmo. Sr. Alcalde do
Excmo. Concello de Ferrol. E iso, á vez que asumía a dirección do Seminario, tamén
desde 1971, o propio profesor don Cipriano Dobarro.

Os primeiros anos setenta do século pasado, cando nace e bota a andar o Seminario de
Estudos Sociais ferrolán, son os anos do tardofranquismo; a que logo, anos de
gravísimos conflitos sociais e de gravísimos conflitos de orde pública en España, en
Galicia e, particularmente, nesta querida cidade de Ferrol. Mais a pesar de todas estas
dificultades, baixo a prudente dirección do noso homenaxeado, o Seminario ferrolán
seguiu a súa andaina, consolidouse e arraigou, para abrirlles camiño a sucesivas
promocións de novos graduados sociais, agora formados en Ferrol. E o recoñecemento
do labor por el realizado produciuse só dez anos despois.

En efecto, ao abeiro da promulgación do Real decreto de 3 de maio de 1980, sobre
a nova ordenación das ensinanzas de graduado social, o Seminario de Estudos Sociais
ferrolán deixou de ser tal, para pasar a converterse nun centro ou escola, repetindo
–fai agora exactamente vinte e cinco anos– o mesmo proceso evolutivo polo que
pasaran tantas e tantas escolas sociais, incluída por suposto a Escola Social de San-
tiago, en que se formou como graduado social –como antes lembrei– o profesor
Dobarro. E co noso seminario convertido en centro, pasamos xa ao exame da terceira
etapa, que se inicia en 1983, só tres anos despois, coa promulgación da Lei de reforma
universitaria.

* * *
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Agora que a Lei de reforma universitaria (LRU) xa non está vixente (como se sabe,
foi derrogada pola polémica LOU, promulgada a finais de 2001), creo que é xusto
falar da LRU con sincera admiración e con simpatía franca. A LRU supuxo un punto
e á parte, de potenciación incrible do fenómeno universitario (cuantitativa e cualitati-
vamente falando), que permitiu acabar cos centralismos paralizantes e coas universi-
dades madrastas, antes que nais («nais da alma»). Polo que respecta aos estudos so-
ciais, a LRU provocou dúas consecuencias que merece a pena apuntarmos.

En primeiro lugar, a incorporación destes estudos ao elenco de estudos propia e
especificamente universitarios. Porque, coa LRU, deixan de ser estudos de competen-
cia do Ministerio de Traballo e adquiren definitivamente o rango de verdadeiros estudos
universitarios, que de ipso xa tiñan desde moitos anos antes. Esta conxunción entre o
legal e o real produciuse en 1986, ao promulgarse o Real decreto sobre a incorpora-
ción á universidade das ensinanzas de graduado social (e fíxense en que o que se
incorporaba á universidade eran as «ensinanzas», non aínda os «centros»).

E, en segundo lugar, como outra consecuencia de suma importancia, o traspaso da
competencia en materia de estudos universitarios (e, por tanto, tamén en materia de
estudos sociais) ás diversas comunidades autónomas. En materia do ensino universi-
tario de graduado social, este traspaso á Xunta de Galicia produciuse en 1989, me-
diante a promulgación este ano do correspondente real decreto estatal de traspaso de
funcións e servizos desde o Estado á nosa comunidade autónoma. Mais antes de pasar
ao ocorrido na década subseguinte, a dos anos noventa do século pasado, gustaríame
pór de relevo que a Escola ferrolá seguiu nos anos oitenta a súa andaina normal,
pilotada sempre baixo a prudente e eficaz dirección do profesor don Cipriano Dobarro.

A Escola ferrolá, dicía, proseguiu a súa andaina normal, formando promocións suce-
sivas de estudantes, aínda que tamén tivo que sortear algún escollo de carácter ex-
traordinario, que –como relatarei dentro dun momento– puxo en grave risco a exis-
tencia mesma da propia escola, a pesar dos seus xa entón case vinte anos de vida. En
efecto, en 1989, a Universidade de Santiago –única universidade daquela existente en
Galicia– achábase inmersa nun proceso de cambio radical, pois estaban a piques de
crearse outras dúas novas universidades máis (as de Vigo e A Coruña), por segregación
da Universidade nai compostelá. Había que preparar o terreo para poder consumar a
segregación. E, nestes preparativos, alguén tivo a ocorrencia –e permítaseme que non
mencione polo seu nome ese alguén– de que no territorio cuberto pola Universidade
de Santiago sobraban centros; que había que suprimir algún, e que un dos eventual-
mente suprimibles era xusto a nosa escola ferrolá.
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Evidentemente, aquí luciron e brillaron todas as virtudes cardinais e morais (pruden-
cia, fortaleza, temperanza etc.) que adornan a personalidade do noso querido
homenaxeado, o director por aquel entón da Escola, don Cipriano Dobarro. En efecto,
apoiado e arroupado polo Padroado municipal que viña amparando primeiro o semi-
nario (desde 1971) e logo a escola (desde 1980), o profesor Dobarro conseguiu que a
Escola ferrolá superase o fado da precariedade existencial, que fixo sucumbir tantas e
tantas escolas sociais (lémbrese o ocorrido durante a República coas de Valencia ou
Sevilla, por exemplo). Don Cipriano Dobarro, dicía, conseguiu –tras complicadas
xestións– que a nosa escola ferrolá superase o transo e puidese proseguir a súa andaina
normal, xa como escola universitaria, tras o traumático proceso de creación por se-
gregación das dúas novas universidades. E no que acabo de dicir, nin invento nin
esaxero nada.

O reflexo formal do escollo, e da singradura de don Cipriano Dobarro para sortealo,
consta explicitado no Diario Oficial de Galicia. Lean, se teñen curiosidade, os núme-
ros correspondentes a 10 de agosto de 1989 e 31 de xullo de 1990, que recollen un
feito insólito –vistas as complicadas negociacións en curso– como foi o da modifica-
ción por cadanseu decreto autonómico do prazo imposto por un real decreto estatal
para o efecto da incorporación á universidade xa non do ensino de graduado social,
senón dos centros (como a Escola ferrolá) en que se impartía ese ensino. E que a
Escola sobrevivise, grazas á pericia e a tenacidade do profesor Dobarro, a min paréceme
un resultado xusto, pois Ferrol non podía merecer o contrario.

En efecto, como sempre ocorrera con todas as escolas sociais, a de Ferrol tamén ope-
raba como referente organizativo dos propios graduados sociais actuantes no seu
ámbito. Son as sinerxías escolas sociais-colexios oficiais de graduados sociais, de
que falaba antes e que en Galicia tiveron as súas peculiaridades, pois o primeiro colexio
oficial de graduados sociais existente en Galicia foi precisamente o de Santiago de
Compostela. E non estraña, porque era en Santiago onde estaba radicada, desde 1946,
a única escola social orixinariamente operativa na nosa terra. Pois ben, e sigo coas
sinerxías, aquí en Ferrol non hai un colexio oficial de graduados sociais, mais si a
Asociación de Graduados Sociais, cuxa presidenta, que agora me mira, é a querida
colega profesora desta mesma escola, dona Pilar Millor Arias.

Todo pode ser coincidencia; porén, a min non me estraña, vista a historia do asunto.
E é que alí onde hai escola social, os graduados sociais do ámbito xeográfico da
propia escola acaban organizándose, facendo moitas cousas, e facendo mesmo cousas
moi importantes, como no caso das xa tradicionais Xornadas Galegas sobre Condicións
de Traballo e Saúde organizadas pola Asociación de Graduados Sociais de Ferrol.
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Unha asociación cuxo embrión foi a asociación de antigos estudantes da Escola ferrolá.
É unha asociación pilotada, desde sempre, por dona Pilar Millor, cuxas tradicionais
xornadas deron a coñecer o nome de Ferrol no mundo enteiro grazas ao tema da
prevención de riscos laborais. Exactamente, desde 1987, ano en que se organizaron
por vez primeira estas prestixiosas xornadas bienais, que van xa pola súa décima
edición (que terá lugar aquí en Ferrol en abril deste mesmo ano).

En definitiva, a Escola como caldo de cultivo de cousas grandes, inexplicables sen os
graduados sociais formados pola propia escola. Por iso é polo que foi xusto que a
Escola sortease o perigoso escollo disolutivo a que antes aludín, e que puidese prose-
guir desde entón a súa andaina, mais –como veremos dentro dun momento– xa total-
mente inmersa dentro dun novo marco universitario.

* * *

Este marco en Galicia está representado por unha mouteira moi clara: a norma de
creación por segregación das dúas novas universidades de Vigo e da Coruña, con data
de 1 xaneiro de 1990. É curioso, mais nos longuísimos e complexísimos anexos desta
norma non aparece mencionada a Escola ferrolá, despois de que pertencese á daquela
recentemente creada Universidade da Coruña. Iso debeuse –do mesmo xeito que no
caso das escolas sociais das cidades de Vigo e da Coruña– a que aínda non estaba
operado o tránsito, ou a transformación, de escola social a verdadeira escola universi-
taria no caso de todas as citadas.

Para operar este tránsito, houbo que asinar antes un convenio de adscrición, que subs-
cribiron o daquela reitor da Universidade da Coruña, o profesor Portero Molina, e o
presidente do Padroado municipal protector da Escola ferrolá. Tras a firma deste con-
venio (en que loxicamente tivo moito que ver o director da Escola, o profesor don
Cipriano Dobarro), achandouse o camiño para que existise aquí en Ferrol unha autén-
tica escola universitaria, aínda chamada entón «de graduados sociais». Así o reflicte o
Diario Oficial de Galicia do día 31 de xullo de 1990, en que aparece publicado un
decreto da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por virtude do cal se
creaba –e cito literalmente– a «Escola Universitaria de Graduado Social adscrita á
Universidade da Coruña». Como dato curioso, creo que é xusto lembrar que a Escola
Universitaria de Graduados Sociais de Ferrol foi creada antes mesmo que a Escola
Universitaria de Graduados Sociais de Santiago. Alí houbo preitos, que todos máis ou
menos lembramos. E, por iso, a Escola Universitaria de Graduados Sociais da Uni-
versidade de Santiago non aparece como tal no Diario Oficial de Galicia –paradoxos
da vida– até un ano despois de que se crease a ferrolá.
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Xa co seu novo status de escola universitaria adscrita, o noso centro proseguiu a súa
andaina sen maiores sobresaltos, ao longo da década dos anos noventa do século
pasado. E foi unha andaina eu diría que non só de notable, senón mesmo de auténtico
sobresaliente, pilotada sempre baixo a prudente dirección de don Cipriano Dobarro.
Cumpría facer deberes universitarios pesados, e cumpría facelos a tempo. Penso, por
exemplo, na adaptación dos vellos plans de estudos aos novos plans de estudos uni-
versitarios estruturados por créditos. Pois ben, aquí en Ferrol todo isto fíxose con
puntualidade e escrupulosidade británicas. Primeiro, por decreto autonómico de 1992,
ratificouse a impartición de títulos que pasaban a cambiar de denominación; e entre
eles, o impartido nesta escola universitaria ferrolá, que pasaba a denominarse título
de «diplomado en Relacións Laborais». E logo, no ano 1994 mais por real decreto,
homologouse oficialmente o novo título.

Ora ben, malia ser todo isto importante, aínda non resultaba completamente satisfac-
torio, pois a Escola ferrolá chegara ao límite do permitido polo na altura xa moi
envellecido convenio de adscrición á Universidade da Coruña. Mesmo cambiou de
nome. E para o efecto de adaptarse á nova realidade, por Decreto autonómico de 15
xullo de 1999, pasou a denominarse «Escola Universitaria de Relacións Laborais» en
congruencia coa nova denominación da titulación que impartía nas súas aulas. Con
todo, todo isto deixaba aínda un certo sabor agridoce, pois a Escola ferrolá só tiña o
rango de mero centro adscrito, mais non o de centro propio, integrado con todas as da
lei na Universidade da Coruña; isto é, integrada co mesmo status que tiñan, por exemplo,
a Escola Politécnica Superior, a Escola Universitaria de Enfermaría ou a propia
Facultade de Dereito, a que eu estou administrativamente adscrito alá, no campus da
Coruña da nosa universidade. E lémbrese, unha vez máis, un risco –que xa citei por
dúas veces ao longo desta intervención miña–, o da precariedade existencial, que de
xeito tan eficaz soubo sortear don Cipriano Dobarro en 1989. Un risco latente sempre
no que se mantén sen integrar plenamente aínda na Universidade.

En definitiva, había que integrar a Escola Universitaria de Relacións Laborais ferrolá
na Universidade da Coruña. Para ese efecto, o propio ano 1999 produciuse un
cruzamento de misivas entre as dúas altas partes contratantes do vello convenio de
adscrición. Isto é, cruzaron cartas o entón reitor coruñés, o profesor Meilán Gil, por
parte da Universidade, e o alcalde ferrolán, na súa condición de presidente do Padroado
desta escola, co propósito de que se alcanzase a plena integración da Escola na estrutura
da Universidade da Coruña.
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O proceso negociador que se abriu era complicado, pois as dúas altas partes contra-
tantes (reitor e alcalde) eran, como resulta fácil imaxinar, persoas con ocupacións
múltiplas e que non podían detraer –xa non digo horas, días ou semanas, senón mes-
mo meses– das súas apertadas axendas de traballo e ocupacións diarias, moitas veces
extraordinarias, todo o tempo que había que empregar para levar a cabo as aproxima-
cións, encontros exitosos e fracasados que razoablemente colorean un proceso nego-
ciador complicado, como este, que había que desenvolver de boa fe, entre Universi-
dade e Padroado.

Por iso, as dúas altas partes contratantes delegaron o asunto en persoas de toda con-
fianza. Persoas prudentes, traballadoras, eficaces e sobre todo con altura de miras,
que foron unha por cada parte. Ao lado da Universidade, a profesora doutora dona
Rosa Fernández Esteller, na altura vicerreitora (eu diría, mesmo, que vicerreitora de
Asuntos Xerais), e persoa pola que persoalmente sinto admiración, afecto e
agradecemento totais. E ao lado do Padroado, o noso homenaxeado, o profesor don
Cipriano Dobarro.

Ambos negociaron moito, negociaron ben e negociaron pronto. Había que axustar,
por exemplo, o persoal non-docente da Escola ás categorías profesionais do convenio
colectivo da Universidade. E, sobre todo, había que encaixar –sen violentar ningunha
lei– o profesorado da Escola (polo demais, exemplar) nas ríxidas categorías do profe-
sorado universitario, daquela reguladas pola LRU. A negociación entre a vicerreitora
e o director da Escola levou o seu tempo, mais recolléronse os seus froitos. E despois
de se superaren todos os controis de legalidade habidos e por haber (non só internos,
senón tamén externos, a cargo da Xunta de Galicia), por fin foi publicado no Diario

Oficial de Galicia do día 31 de maio de 2000 o decreto autonómico de só uns días
antes, que autorizaba –e cito literalmente– «a integración da Escola Universitaria de
Relacións Laborais do campus de Ferrol na Universidade da Coruña».

É un decreto breve, pois só ten dous artigos, unha disposición adicional e dúas
disposicións finais; todo iso de teor case telegráfico. E é un decreto que tiven que ir
buscar ao Diario Oficial de Galicia, dado que os seus anexos –sen dúbida o máis
importante– non aparecen publicados na base de datos de Aranzadi (que é o repertorio
de lexislación e xurisprudencia que manexo habitualmente), pois tratábase de anexos
–sempre segundo Aranzadi– de carácter persoal. É claro que tiñan este carácter, por-
que neles aparecían detalladas persoas, cos seus nomes e apelidos. Precisamente por
iso, estes anexos son o máis importante, pois a Escola é un ente de razón, unha entidade
moral –os clásicos dirían mesmo que unha «persoa artificial»–, que necesita encar-
narse en concretas persoas físicas, de carne e óso, como vostedes e eu, para poder ter
verdadeira realidade existencial.
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Pois ben, segundo o Diario Oficial de Galicia integráronse na Universidade, en con-
cepto de docentes e sen ningunha solución de continuidade, don Fernando Agulló
Leal, dona María Jesús Alonso Seoane, don Cipriano Dobarro Montero, don Herme-
negildo Franco Suanzes, don Javier García López, don Moisés García Núñez, don
Jesús María García Pardo, don Alfonso Gomis Rodríguez, dona María Asunción Ló-
pez Arranz, don José López Coira, don José Luís López Fernández, dona Pilar Millor
Arias, don Felipe Patiño Junquera, dona Margarita Orduna Vela, don José María Ro-
lón Varela, don Antonio Rubín Martín e dona Manuela del Pilar Santos Pita. E en
concepto de persoal non-docente, plenamente integrado no cadro do persoal de admi-
nistración e servizos da Universidade, así mesmo sen ningunha solución de continui-
dade, dona Alma Díaz Valero, dona Begoña Díaz Valero, don Manuel López Rodrí-
guez, don Nicolás Rodríguez Parrilla, dona Emma Villar Dopico e don Francisco
Zaragoza Dobarro.

Eu xa coñecía de antes a don Cipriano Dobarro e a moitos dos nosos actuais colegas
ferroláns, especialmente a dona Pilar Millor, á cal coñecín na Facultade de Dereito de
Santiago, con ocasión da organización por ela das I Xornadas Galegas sobre Condicións
de Traballo e Saúde, alá polo ano 1987. Coñézovos, dicía, desde antes. Mais agora
coñecémonos moito mellor, ao estarmos todos integrados no mesmo departamento
universitario (o de Dereito Público Especial da nosa universidade). E creo que é de
xustiza dar fe de que, coa vosa integración, nós, os laboralistas coruñeses, saímos
gañando.

* * *

Mais o 2000 xa pasou, e desde entón até agora sucederon moitas máis cousas nesta
querida Escola Universitaria de Relacións Laborais ferrolá. Había que someterse, por
exemplo, á avaliación externa da calidade, no marco do II Plan nacional de avaliación
da calidade das universidades. E a Escola ferrolá, pilotada sempre polo profesor
Dobarro, foi valente. Como mandan as directrices do Plan nacional, formou o seu
comité de autoavaliación, elaborou o seu informe autocrítico e someteuno logo ao
ditame dun comité de expertos externos, que visitaron as instalacións da Escola en
pleno período lectivo, durante o curso académico 2001-2002.

Este comité externo presidíao un catedrático de Dereito do Traballo dunha universidade
catalá a quen coñezo ben, e con quen puiden falar con franqueza despois de realizada
a visita e emitido o seu propio informe crítico. Acabo incluso de falar con el hai só uns
poucos días, pois concursa para se trasladar a outra universidade. E é curioso, sen eu
sacar o tema, pediume que transmitise o seu saúdo máis cordial a don Cipriano Dobarro,
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cousa que agora mesmo fago. Evidentemente, o informe «definitivo» a que deu lugar
o informe externo deste comité é o único importante. Aí está o seu elenco de puntos
fortes da titulación e do centro, que quizais moitos de nós deberiamos animarnos a ler.
Eu, por exemplo, puiden consultalo na internet.

Resumindo. Despois da integración, absoluta normalidade universitaria. Con todo,
sobre o legado de don Cipriano Dobarro, que pilotou a Escola ao longo destes últimos
trinta e catro anos, gustaríame dicir aínda algo máis.

Agora mesmo o futuro é incerto para todos nós, os universitarios. Vai haber cambios,
e cambios drásticos, que veñen impostos desde Europa. Temos que aproximarnos,
porque así se pactou en Bolonia, ao modelo anglosaxón de ensino universitario. Haberá
«grao» (mais xa non licenciaturas e diplomaturas), daquela «mestrado» e logo
«doutoramento». E non sabemos aínda como imos quedar, nin sequera na Facultade
de Dereito, a pesar de que o dereito vén ensinándose nas universidades europeas des-
de hai case mil anos.

O certo, o único certo, é que non é o mesmo encarar estas incertezas «desde dentro»
que «desde fóra» da universidade. E unha escola integrada está dentro, con todas as
vantaxes que leva estar non apenas unida, senón verdadeiramente «soldada» á
universidade. Nós pasaremos, mais quedarán a Universidade e, soldada a ela, esta
escola. Unha escola, agora encarnada no seu novo director, que recoñece con este
acto o moitísimo que debe ao bo facer do noso homenaxeado, don Cipriano Dobarro.
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Resumo

A entrada en vigor do Tratado de Lisboa non resolveu de ningún modo os problemas detectados

no funcionamento do diálogo social europeo. Pola contra, continúan a existir algunhas

deficiencias e os remedios propostos teñen unha entidade de pouca relevancia.

Palabras chave: Tratado de Lisboa, diálogo social, axentes sociais europeos.

Abstract

The coming into effect of the Treaty of Lisbon has not solved the main problems detected in the

function of European social dialogue. Quite the opposite, it has perpetuated several flaws and

the new remedies have a doubtful importance.

Keywords: Treaty of Lisbon, social dialogue, European social actors.
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1. O longo camiño de consolidación do diálogo social

A Unión Europea foi ocupándose de maneira progresiva da dimensión colectiva das
relacións laborais, isto é, do que habitualmente se coñece como dereito colectivo do
traballo1. A cuestión ten grande importancia nun momento en que se intenta suprimir
un dos lastres tradicionalmente apostos ás Comunidades, o déficit democrático, me-
diante a potenciación de intervencións que acheguen a armazón comunitaria á cidada-
nía europea e á sociedade2.

Ao achegarse a este terreo, adóitase utilizar unha terminoloxía singular. A máis fre-
cuente é «diálogo social e participación dos traballadores» como categoría básica,
nun probable intento de se distanciar das figuras nacionais para configurar unha no-
ción propia. Ao incluír no artigo 136 do TCE, con motivo do Tratado de Amsterdam,
o xa previsto no Protocolo de Maastricht sobre o diálogo social como un dos obxectivos
da Comunidade e os estados3, a Comunidade deu simbolicamente o gran paso para a
xuridificación e a institucionalización plena da participación dos axentes sociais na
vida comunitaria, tras un longo proceso de evolución4.

1 Non sempre co mesmo contido: BLANPAIN, R. e JAVILLIER, J.-C. (1991) Droit du travail communautaire.
París, LGDJ; ROCCELLA, M. e TREU, T. (1992) Diritto del Lavoro della Comunità Europea. Padua, Cedam;
BERCUSSON, B. (1996) European Labour Law. Londres, Butterworths; BIRK, R. (2000) «Grundlagen des
Europäischen Arbeitsrechts» en Richardi, R. e Wlotzke, O. (eds.) Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht.
Múnic, Verlag C. H. Beck; CRUZ VILLALÓN, J. e PÉREZ DEL RÍO, T. (coords.) (2000) Una aproximación al

derecho social comunitario. Madrid, Tecnos.
2 Neste sentido, véxase o Libro Blanco sobre la gobernanza europea, COM (2001) 428 final de 25 de
xullo de 2001: «A sociedade civil desempeña un importante papel ao lle permitir á cidadanía expresar as
súas preocupacións e prestar servizos que respondan ás necesidades da poboación. As organizacións que
a integran mobilizan os cidadáns e prestan o seu apoio, por exemplo, ás persoas vítimas de exclusións ou
discriminacións (...). A sociedade civil agrupa, en particular, as organizacións sindicais e patronais (os
«interlocutores sociais»)». As mencións á corregulación neste documento inciden con énfase no papel
dos interlocutores sociais.
3 Cfr. AGUILAR GONZÁLVEZ, M. C. (2006) La negociación colectiva en el sistema normativo comunitario.
Valladolid, Lex Nova, 75: «O seu enfoque como obxectivo do dereito comunitario e dos dereitos nacionais
derívase da grande importancia que se lle recoñece na construción dun espazo social comunitario, sobre
todo desde que existe a dupla dimensión do principio de subsidiariedade e se defende a participación dos
interlocutores sociais na elaboración das normas». Tamén APARICIO TOVAR, J. (1994) «¿Ha incluido el
Tratado de Maastricht a la negociación colectiva entre las fuentes del Derecho comunitario?»
Revista Española de Derecho del Trabajo LXVIII, 927-928: «Mais se é un obxectivo en si mesmo, debe
ser porque teña, ou se lle atribúa, algún valor implícito, sen o cal dialogar por dialogar sería perda de
tempo e esforzos. En efecto, ese valor implícito é o consenso social que se supón pode producir, o cal,
segundo se declara na Carta de dereitos sociais fundamentais contribúe a reforzar a competitividade das
empresas e de toda a economía».
4 Véxase AGUILAR GONZÁLVEZ, M. C. (2006) op. cit., 82 e ss., para unha exposición pormenorizada desta
evolución.
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O diálogo social, unha expresión que ten orixe comunitaria5, transcendeu os seus
límites orixinarios e estendeuse polos diversos ordenamentos nacionais, malia ser
unha noción incerta e difusa6. Intentouse caracterizala de moi diversos xeitos, tratan-
do de transportar esquemas nacionais ao ámbito europeo e buscando o encaixe desta
figura nos moldes xa coñecidos. Con todo, tales intentos están condenados ao fraca-
so, posto que este diálogo social non é só unha expresión nova, senón que tamén debe
ser entendido como unha institución nova. Ha de entenderse como o modo comunita-
rio, hoxe da Unión Europea, de avanzar na construción institucionalizada dun sistema
transnacional de relacións laborais. É parte da dimensión colectiva do mercado inte-
rior de emprego que se pretende configurar7, mais tamén unha ferramenta de
harmonización das lexislacións nacionais.

Mirando cara a atrás, é preciso fixar a vista na Acta única europea, que introduciu,
seguindo unha proposta francesa8, unha importante modificación no articulado do
entón Tratado da Comunidade Económica Europea, o artigo 118 B do TCEE. Este
abriu o camiño para unha intervención máis fonda e institucionalizada dos axentes
sociais no procedemento lexislativo comunitario9. Seguindo este precepto, a Comi-
sión debería desenvolver o diálogo entre as partes sociais, o que podería dar lugar ao

5 Véxase GARCÍA MURCIA, J. (1999) «El diálogo social: modalidades, proyecciones jurídicas y líneas de
desarrollo» en Moreira, A. (coord.) X Jornadas Luso-Hispano-Brasileiras de Direito do Trabalho.
Coímbra, Almedina, 126-7. Tamén ROCCELLA, M. e TREU, T. (1992) op. cit., 344 e ss. sinalan Val Duchesse
como orixe da expresión «diálogo social».
6 Cfr. BERCUSSON, B. (1996) op. cit., 73: «The concept of social dialogue incorporates a principle critical
in the EC context. It stipulates a relationship between collective bargaining and law which assumes a
multiplicity of forms within Member States and is extremely flexible in its application within the context
of Community social policy. Social dialogue does not simply equate with collective bargaining. It implies
a flexible relationship between social dialogue at all levels and Community and national institutions».
7 Cfr. APARICIO TOVAR, J. (1994) op. cit., 917: «A libre circulación de traballadores no Mercado Único
Europeo tería que traer como consecuencia, entre outras moitas cousas, o recoñecemento nese ámbito da
autonomía colectiva das partes sociais que dese lugar a un frondoso desenvolvemento da contratación
colectiva. Un razoamento deste tipo non podería ser acusado de irracional ou carente de lóxica».
8 Cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (1994) El derecho social comunitario en el Tratado de la Unión

Europea. Madrid, Civitas, 55-56: «Os termos desta eran, en síntese, os seguintes: todo convenio colectivo
subscrito, cando menos, polos sindicatos e asociacións empresariais de tres estados membros, podería
devir obrigatorio para o conxunto da Comunidade, de así o acordar o Consello, por maioría cualificada
por proposta da Comisión. O debate sobre esta proposta francesa, que levantou enormes suspicacias,
concluíu coa adopción do vixente artigo 118 B, de alcance moito máis modesto, en liña co suxerido polo
Informe Dooge».
9 Véxase, descontento, MONEREO PÉREZ, J. L. (1989) «La participación de los agentes sociales en la
construcción de la Comunidad Europea y el diálogo social» AL II, 378.
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establecemento de relacións baseadas en acordos. Nada se dicía sobre a eficacia ou
sobre o alcance deste tipo de acordos, mais a base quedaba sentada. Este diálogo xa
tiña lugar de xeito informal na época, principalmente desde os encontros de Val
Duchesse de 198510.

O gran fito neste camiño foi a inclusión no Acordo de Maastricht dos artigos 3 e 4, en
que se contemplaba, con maior detalle, a participación dos axentes sociais na elabora-
ción de actos lexislativos11. Os devanditos preceptos eran froito do acordo subscrito o
31 de outubro de 1991 pola Confederación Europea de Sindicatos (CES), a Union of
Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE) e o European Centre

of Employers and Enterprises providing Public Services (CEEP), onde se plasmaron
como propostas de reforma dos artigos 118 A e 118 B do TCE. Eran, por tanto, un
compromiso sobre o compromiso, un acordo sobre o establecemento de acordos12.
Con esta modificación desencadeouse unha efervescencia doutrinal sen parangón,

10 Cfr. as notas de C. PHILIP. e S. ALBERT a este artigo en CONSTANTINESCO, V. (dir.) (1992) Comentario del

TCE. París, Economica, 681: «[Il] intègre dans le Traité le dialogue existant déjà dans le cadre du Comité
permanent d’emploi (...) mais aussi dans le cadre des réunions informelles que sont les comités paritaires
dans certains branches d’activité. Il consacre l’approfondissement du dialogue social». Unha valoración
pode verse en MOLINA GARCÍA, M. (2002) La negociación colectiva europea. Valencia, Tirant Lo Blanch,
24: «Non pode deixarse de recoñecer que os encontros de Val Duchesse foron a expresión máis clara do
nivel interconfederal do diálogo social ao se lles atribuír o mérito de levar o fenómeno sindical ao centro
do debate comunitario e de formalizar as consultas sociais».
11 Cfr. VALDÉS DAL-RE, F. (1997) «La contratación colectiva europea: más que un proyecto y menos que
una realidad consolidada» Relaciones Laborales II, 64: «De se me permitir o recurso a unha evocación
literaria e a súa libre utilización, a contratación colectiva antes de Maastricht semellábase a eses familia-
res personaxes pirandellianos. Mais, a diferenza deles, non só buscaba un autor; atopábase nunha fase
previa. Os suxeitos que non se encontraban e aos cales se perseguía eran, cando menos, os tres seguintes:
un produtor, que arriscase investir na promoción da negociación colectiva como método de regulación das
relacións laborais; un guionista, que procedese a dotar a contratación colectiva dunhas mínimas atribucións
na construción da Europa social; e un director, que deseñase os escenarios de intervención da contratación
colectiva e organizase e coordinase as súas atribucións no marco do complexo sistema normativo».
12 Cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (1994) op. cit., 127: «Esta orixe convencional dos artigos 2.4, 3
e 4 do Acordo constitúe unha singularidade política e xurídica de primeira orden. O Acordo é, en efecto,
o primeiro exemplo no ámbito comunitario de lexislación negociada e o primeiro texto en que as partes
sociais europeas afirman a posibilidade de que as súas relacións conclúan coa sinatura de acordos.
A manifestación máis elocuente da vontade dos interlocutores sociais de ver reforzado o seu papel
institucional e dar carta de natureza a acordos chamados a se integraren entre as fontes do dereito
comunitario, era pórse de acordo sobre o rol, os procedementos e prerrogativas que querían para si, e así
o fixeron».
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que se traduciu despois en desilusión ao comprobar os magros resultados da súa posta
en práctica13.

O Tratado de Amsterdam supuxo a incorporación destes contidos ao corpo do Tratado
da Comunidade Europea14 e, xa que logo, á normalización do sistema15. Os artigos
137.1, 137.3, 138 e 139 do TCE recolleron o establecido no Acordo de Maastricht.
Alén disto, os dous últimos absorberon no proceso o antigo artigo 118 B do TCE en
Amsterdam. No terreo do simbólico, o artigo 136 do TCE incluíu o diálogo social
entre os obxectivos dos estados e da Comunidade, lexitimando de forma considerable
a presenza do colectivo no ordenamento comunitario. O Tratado de Niza, en contras-
te, non tivo maior impacto que a simple renumeración das bases xurídicas.

Non se debe pasar por alto, ademais, o engarzamento do diálogo social coas novas
ideas sobre a gobernación europea. Os diversos documentos sobre esta cuestión que
se elaboraron na primeira década do século XXI, desde a comunicación da Comisión
Hacer la nueva Europa. Objetivos estratégicos 2000-200516, as conclusións do Consello
Europeo de Lisboa e a comunicación da Comisión Codificación del acervo comunita-

rio17, apostaron por unha simplificación da normativa comunitaria, mediante a
derrogación de normas obsoletas, a codificación, a elaboración de textos refundidos e
o cambio nas formulacións reguladoras.

Nesa última vía de simplificación considerada pola Comisión únense as disonantes
opcións dun maior uso do regulamento («a substitución de directivas por regulamentos
pode constituír unha simplificación, posto que os regulamentos permiten unha aplica-
ción inmediata, garanten que todos os axentes estean suxeitos simultaneamente ás

13 Por todos, véxase APARICIO TOVAR, J. (1994) op. cit., 917: «Os feitos, porén, amosan que a negociación
colectiva europea, até agora, foi máis un fenómeno de hipóteses académicas, en certos momentos
anticipativas e ilusorias, que de realizacións prácticas. Pobreza de resultados que en importante medida
foi debida ás reticencias dos estados a aceptaren o convenio colectivo supranacional como norma».
14 Cfr. MOLINA GARCÍA, M. (2002) op. cit., 41: «Determina que sexa posible enxergar a conformación dun
dereito social europeo autónomo do dereito da competencia, colocado no centro da acción comunitaria».
15 Cfr. AGUILAR GONZÁLVEZ, M. C. (2006) op. cit., 51: «Vai na liña de non só consentir senón mesmo pular
que os avances na política social vaian da man do diálogo social, primándoo fronte ás actuacións das
institucións comunitarias (...). No entanto, a cualificación que mereceu o Tratado de Amsterdam foi
negativa. No que ten a ver co noso obxecto de estudo, non fai máis que integrar no articulado do TCE o
que regulaba o APS, sen un desenvolvemento nin unha previsión deste que supere os primeiros problemas
que se veñen esbozando desde 1993».
16 COM (2000) 154 final de 9 de febreiro de 2000.
17 COM (2001) 645 final de 21 de novembro de 2001.
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mesmas disposicións e centran a atención no cumprimento concreto das normas da
UE») e do recurso á corregulación («permite pór en práctica os obxectivos definidos
polo lexislador mediante medidas aplicadas por partes activas e recoñecidas no ámbi-
to en cuestión18»). Esta última, en materia social, non é senón a nova vestimenta do
diálogo social que malia a súa escasa utilización é traída a colación como remedio de
futuro19.

2. O diálogo social no Tratado de Lisboa

O Tratado de Lisboa supuxo unha ocasión perdida para aclarar o panorama técnico do
funcionamento do diálogo social. En lugar de penetrar nos problemas sinalados pola
doutrina e os seus propios protagonistas, a reforma dos textos orixinarios optou pola
temperada introdución de proclamacións simbólicas. Quizais iso non é máis que o
reflexo do dito ignaciano de non facer reformas en tempo de tribulacións, aceptando
que Lisboa non foi máis que un compromiso de mínimos para evitar un fracaso simi-
lar ao da Constitución europea.

A altisonante trompatería tradúcese na incorporación dun novo artigo 152 do TFUE,
onde se establece que a Unión recoñecerá e promoverá o papel dos interlocutores
sociais no seu ámbito, tendo en conta a diversidade dos sistemas. O establecemento
dun precepto singular que proclama a importancia do diálogo social, sinalado como
fin da política social da Unión no artigo 151 do TFUE, resalta a súa consideración
central no modelo europeo, en liña co comentado anteriormente sobre outras simbóli-
cas declaracións.

Ora ben, recoñecendo a súa importancia formal, o precepto merece ser obxecto de
varias críticas. En primeiro lugar, a súa colocación non é afortunada. Debeu situarse
xunto aos artigos que regulan a efectiva participación dos interlocutores sociais no

18 COMISIÓN EUROPEA (2003) Informe de la Comisión sobre la gobernanza europea. Luxemburgo, Oficina
de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas.
19 En contra, cfr. BRANCH, A. (2005) «The evolution of the European Social Dialogue Towards Greater
Autonomy: Challenges and Potential Benefits» International Journal of Comparative Labour Law and

Industrial Relations XXI, 323: «It is clear from a European Parliament report on the Interinstitutional
agreement on better law-making that it was not intended to address the social dialogue. The purpose of
the IIA was instead to address areas of co- and self-regulation in other areas, where the European Parliament
had concerns about democracy and the infringement of its role. At the European level the social dialogue
appears therefore to be a new form of governance in a category of its own».
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procedemento lexislativo comunitario. Un capítulo II dentro do título X, que recollese
os artigos 152, 154 e 155 do TFUE, obedecería a unha sistemática moito máis racio-
nal. Canto ao seu contido, en certa medida repite o afirmado no artigo 154 do TFUE,
con mínimas variacións de redacción. Por enriba, non pode sosterse que teña auténti-
ca relevancia a indicación ao cumio social tripartito, que non aparece definido de
ningún xeito no Tratado, para que contribúa ao diálogo social.

A esta modificación debe engadirse na análise o mantemento dunha práctica desviada
do texto do Tratado. O artigo 155 do TFUE segue a manter que os acordos dos
interlocutores sociais poderán ser aplicados a través dunha decisión do Consello.
Insistindo nesta cuestión, engádese un inciso ao primeiro parágrafo da epígrafe 3 do
artigo 153 do TFUE (antigo 137.3 do TCE), onde se lembra que os interlocutores
sociais nacionais poden aplicar, a semellanza de calquera directiva, as decisións do
Consello adoptadas de conformidade co artigo 155 do TFUE. Aínda que a redacción
do artigo 155 do TFUE se refira a unha «decisión do Consello», dando a aparencia de
que o acto típico do artigo 288 do TFUE é o procedente20, esta interpretación foi
desmentida pola realidade, ao encaixar coa versión alemá do texto, que contén o ter-
mo beschluss e non entscheidung, que é o empregado na enumeración dos actos típi-
cos. Todos os acordos dotados desta clase de eficacia foron incorporados como anexos
a directivas do Consello, o que esmagou con rotunda uniformidade as dúbidas
doutrinais.

Os redactores do proxecto de Constitución europea foran conscientes deste desaxuste
e o texto do artigo III-212 contemplaba a adopción de regulamentos ou decisións
europeas, mediando informe ao Parlamento Europeo, aínda que esta solución non
poría fin aos problemas detectados21. Os redactores do Tratado de Lisboa optaron, en
troques, por pasaren por alto a anomalía e manteren, sostendo e non emendando, que
a decisión do Consello é o eixe da aplicación heterónoma dos acordos dos interlocutores
sociais comunitarios. A única explicación razoable para esta obstinación é que o
Consello decida alterar a súa práctica no futuro e iniciar a incorporación destes acordos
a través destes instrumentos. O tempo dará, pois, a resposta a este interrogante.

20 Na doutrina española, pioneiro e extensamente, OJEDA AVILÉS, A. (1993) «Los euroacuerdos reforzados
y la naturaleza de la decisión del Consejo» Revista Española de Derecho del Trabajo LXII.
21 Sobre esta previsión, véxase AGUILAR GONZÁLVEZ, M. C. (2006) op. cit., 232 e ss.
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3. O gran cabo solto: a determinación dos protagonistas

Unha parte considerable dos debates a que deu lugar o diálogo social desde o inicio da
súa posta en práctica centrouse na intervención dos axentes sociais. Apuntouse que
este procedemento non é unha mostra do poder normativo dos interlocutores sociais,
senón que é máis ben unha manifestación de concertación social22 que insire un mo-
mento negocial na iniciativa pública comunitaria23, o cal se situaría na liña neocorpo-
rativista que algúns detectaron na actual configuración comunitaria24 ou que sería
unha sorte de lexislación delegada25, entre outras moitas opinións. Certamente, os
interlocutores sociais non teñen formalmente o papel de creadores do dereito, posto
que é o acto do Consello o que lles dá vigor ás súas decisións, mais si o teñen mate-
rialmente26. É o seu acordo o que é incorporado, na súa totalidade, como texto propia-
mente eficaz, posto que as estipulacións da directiva correspondente son cláusulas
técnicas sobre a entrada en vigor, o prazo de transposición etc.

Unha cuestión moi relevante, por tanto, é a determinación dos interlocutores sociais
que poden exercitar estas facultades. O silencio do Tratado neste punto foi interpreta-
do como un recoñecemento implícito da capacidade negocial daqueles que foran até o
momento os protagonistas do diálogo social27. A Comisión, mediante varias comuni-
cacións, tanto sobre a aplicación do Protocolo sobre política social28 como propia-

22 Cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (2007) «Aporías de la negociación colectiva europea» Revista

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales LXVIII, 238: «Quizais as que no seu día identificamos
como carencias non sexan senón elementos dun modelo institucionalizado de concertación social en que
á negociación colectiva non se lle asigna outro papel que o que for capaz de gañarse».
23 Véxase AGUILAR GONZÁLVEZ, M. C. (2000) «La negociación colectiva comunitaria», en Cruz Villalón,
J. e Pérez del Río, T. (coords.) op. cit., 174.
24 Véxase SCIARRA, S. (1996) «Collective Agreements in the Hierarchy of European Community Sources»
en Davies, P. (ed.) European Community Labour Law. Principles and Perspectives. Liber Amicorum

Lord Wedderburn. Oxford, Clarendon Press, 196 e ss. Tamén ALONSO OLEA, M. (1994) Introducción al

Derecho del Trabajo. Madrid, Civitas, 358.
25 Véxase RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1998) «El proceso legislativo comunitario y el Derecho Social
Europeo» Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales XII, 42.
26 Ibídem, 42: «É igualmente indubidable que se trata de normas que regulan materias de grande importancia
desde un punto de vista laboral (...). E, sobre todo, trátase nalgúns casos (...) de materias en que a
Comunidade estivera intentando actuar desde había moito tempo, de tal modo que a actuación dos
interlocutores sociais se presenta como a vía a través da cal se logrou romper o impasse que fixera
imposible a aprobación por algunha das vías ordinarias do Tratado».
27 Véxase. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (1994) op. cit., 138.
28 COM (93) 600 final de 14 de decembro de 1993.
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mente sobre o desenvolvemento do diálogo social a escala comunitaria29, cubriu esa
lagoa mediante a elaboración de listaxes en que se inclúen os interlocutores sociais
que gozan de suficiente «representatividade acumulada». Nelas empréganse diferen-
tes categorías como son as de «organizacións interprofesionais de carácter xeral»,
«organizacións interprofesionais que representan determinadas categorías de traba-
lladores ou de empresas» ou tamén «organizacións sectoriais que non están afiliadas
ao plan interprofesional». Malia non se facer mención específica diso, é de supor que
a base xurídica para esta selección é a referencia do artigo 154 do TFUE ao deber da
Comisión de «fomentar a consulta aos interlocutores sociais no ámbito comunitario e
adoptar todas as disposicións necesarias para facilitar o seu diálogo, velando por que
ambas as partes reciban un apoio equilibrado».

Nin o sistema nin os resultados foron do agrado xeral30, e xa desde os primeiros mo-
mentos se emitiron queixas, tanto pola doutrina31 ou os propios interlocutores sociais
como polo Parlamento Europeo, que incidiu na libre afiliación dos membros destes
entes e na necesidade dun mandato específico para tomar parte no diálogo social
europeo. A cuestión da representatividade resultou ser tan polémica que foi posta en
cuestión ante o Tribunal de Primeira Instancia32, e transformouse nun problema de
lexitimidade máis do que nun simple incidente negocial33. A European Association of
Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME), apoiada por outras
organizacións representativas, impugnou a Directiva 96/34/CE por moi diversos mo-
tivos, entre os cales salientaban a infracción dos artigos oportunos do Protocolo social
e tamén a dos principios de subsidiariedade e proporcionalidade, que unha vez máis

29 Entre outras, COM (96) 448 final de 18 de setembro de 1996 e COM (98) 322 final de 20 de maio de 1998.
30 Buscando os aspectos positivos, GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2000) «El diálogo social en la Unión Europea:
incidencia en el sistema de fuentes del derecho» Temas Laborales LV, 57: «Cómpre recoñecer o oportuno
da devandita delimitación, sobre todo tendo en conta as importantes diferenzas que poden darse entre os
distintos países membros a respecto da regulación da representatividade dos actos sociais».
31 Cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (1994) op. cit., 139: «Desde o punto de vista xurídico, fundar a
lexitimación para negociar nunha presunción que se quere implícita na lei é fundamento pobre onde os
houber».
32 Sentenza do Tribunal de Primeira Instancia de 17 de xuño de 1998, asunto T-135/96, UEAPME/
Consello, rec. 1998, p. II-2335. Foi recorrida en casación, aínda que a UEAPME desistiu posteriormente
do seu recurso.
33 Neste sentido, véxase BERCUSSON, B. (1999) «Democratic legitimacy and European Labour Law» Industrial

Law Journal XXVIII, 153 e ss: «The UEAPME decision concerns a choice between competing legal
conceptualizations of the EU social dialogue (...). The route followed by the CFI needs to be carefully
plotted. In sum, there were three essential elements: the legitimacy of social dialogue agreements,
the representativity of the parties to them, and the control by EU institutions of the social dialogue process».
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aparecían unidos ante o Tribunal. Consideraba a demandante que a representación
empresarial, no sector da pequena e mediana empresa, era insuficiente por parte da
UNICE e o CEEP, e que ela estaba moito máis cualificada para tal función.

O órgano xudicial puxo de manifesto que non todos os suxeitos consultados nos
primeiros pasos do procedemento teñen un dereito a participaren nas negociacións
que levan a termo efectivo o Acordo: «Os interlocutores sociais afectados pola
devandita fase de negociación son, en consecuencia, aqueles que manifesten mutua-
mente a súa vontade de iniciar o proceso previsto no artigo 4 do Acordo e de concluílo».
Aínda que as reclamacións da demandante foron desestimadas, o Tribunal afirmou,
case como obiter dicta, que era imprescindible comprobar a «representatividade acu-
mulada suficiente34» dos interlocutores negociantes, posto que podía producirse unha
infracción do principio democrático, base do ordenamento comunitario, e que aquí se
encarnaba, substituíndo o Parlamento Europeo, nas partes negociadoras.

Esta comprobación constitúe unha das tarefas máis importante da Comisión e do Con-
sello unha vez que se iniciou o procedemento35. A proba, sobre a cal vira a discutida
representación suficiente, baséase tanto en criterios cuantitativos (número de afilia-
dos) como cualitativos (efectiva defensa de intereses dos sectores disputados). O seu
obxectivo é, ao fin e ao cabo, impedir o bloqueo das negociacións por un exceso de
suxeitos implicados, de aí a flexibilidade con que pode ser xestionada. Desgraciada-
mente, o Tribunal de Primeira Instancia non se pronunciou nesta sentenza sobre o
motivo de infracción do principio de subsidiariedade, o cal sería realmente enriquece-
dor para aclarar os nebulosos perfís da subsidiariedade horizontal36.

34 Ibídem, 156 e ss.
35 Cfr. MOREAU, M-A. (1999) «Sur la représentativité des partenaires sociaux européens» Droit Social I,
55: «La décision du 17 juin 1998 a le mérite de préciser les rôles respectifs des partenaires sociaux et de
la Commission, mais le tribunal retient une approche procédurale de l’action de l’acteur social qui permet
cependant de justifier l’existence d’un contrôle des conditions de la négociation des accords collectifs
européens». Esta autora acusa o Tribunal de Primeira Instancia de carecer da súa «creatividade habitual»
nas interpretacións teleolóxicas en materias: podería matizarse que esas grandes creacións adoitan ser
obra do Tribunal de Xustiza e non do de Primeira Instancia.
36 A achega desta sentenza non é considerada nimia por algúns. Cfr. CASAS BAAMONDE, M. E. (1998)
«La negociación colectiva europea como institución democrática» Relaciones Laborales XXI, 13:
«[A] consideración última sobre a suplencia democrática da negociación e dos convenios colectivos
asinados por interlocutores representativos constitúe, probablemente, a maior achega da sentenza por
canto enlaza co tratamento que a negociación colectiva recibe nos distintos países europeos desde a
perspectiva da súa valoración pública e política e da repartición das súas responsabilidades coas dos
estados e, á fin, da súa colocación nos sistemas de fontes e dos debates sobre a famosa subsidiariedade
e o seu duplo valor».
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Irían aparecendo sucesivas listaxes en que se recollía o estado en cada momento da
representatividade dos variados interlocutores sociais europeos37. Aínda que pareceu
que a sentenza da UEAPME apartaba esta organización do xogo da negociación co-
lectiva comunitaria, e nesta liña abundaba o feito de os seguintes acordos marco seren
adoptados sen a súa participación, estivo presente na adopción do Acordo sobre
teletraballo, o que demostrou o aberto e flexible do procedemento38.

4. Unha proposta de mecanismo

Este sistema de recoñecemento pola Comisión sen unha base clara no Tratado non
pode considerarse como un fundamento sólido para o desenvolvemento dun diálogo
social co debido rigor39. Non parece oportuno transplantar sistemas nacionais, pola
variedade de regulacións existentes ou até a ausencia de regulación nalgúns casos.
Por iso é polo que debe apostarse por crear un mecanismo xenuinamente europeo de
regulación da representatividade para os efectos do diálogo social40. Pode obxectarse
que tal decisión, fronte á situación próxima á anomia actual, chocaría con algúns dos
ordenamentos nacionais, mais a resposta a tal dificultade fundaméntase na necesidade
da construción dun sistema autónomo de relacións laborais na Unión Europea41.
Desde o momento en que se lles permite aos axentes sociais tomaren parte no
procedemento lexislativo da Unión, imponse a necesidade de regular esta situación,
que vai alén dunha simple negociación de condicións de traballo.

37 Véxase MOLINA GARCÍA, M. (2002) op. cit., 80 e ss. para unha síntese.
38 Sobre o Acordo de cooperación entre UNICE e UEAPME, véxase CASAS BAAMONDE, M. E. (1999)
«El principio de autonomía en la organización del sistema europeo de negociación colectiva y el desarrollo
de la dimensión convencional del Derecho social comunitario» Relaciones Laborales I, 69 e ss.
39 Cfr. NAVARRO NIETO, F. (2000) «La negociación colectiva en el Derecho comunitario del trabajo»
Revista Española de Derecho del Trabajo CII, 400: «O risco neste sentido está en que a falta de forma-
lización dos criterios derive na discrecionalidade da Comisión (...). Paradoxalmente, esta formalización
dos criterios da representatividade encerra o perigo dunha cristalización da representatividade sindical e
patronal europea nun tempo de diversificación de intereses, de multiplicación das subxectividades co-
lectivas e en consecuencia dos suxeitos representativos de tales intereses».
40 Cfr. SCIARRA, S. (1996) op. cit., 200: «The notion of a representative union is subject to constant
changes (...). This is why European representativeness should not be thought of as a reproduction of
existing criteria but as unique concept, mainly linked to the capacity of both European management and
labour to be active and present across industry and across Member States, despite the lack of constitutional
guidance in the Treaty».
41 Cfr. APARICIO TOVAR, J. (1994) op. cit., 935: «Aquí non se trata tanto de harmonizar sistemas por vías
heterónomas, canto de dotar de suficiente precisión unha fonte do dereito distinta das nacionais,
especificamente do ordenamento autónomo que é o comunitario, sen que por iso deixe de se respectar a
pluralidade e diversidade das fontes colectivas nacionais».
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Cabe, hipoteticamente, unha regulación a través do dereito orixinario, que enriquecese
os actuais contidos dos artigos 154 e 155 do TFUE, mais tamén mediante o dereito
derivado. Ambas as posibilidades presentan vantaxes e inconvenientes, e unha articu-
lación mixta semella o máis conveniente. Sobre iso baséase a seguinte proposta, ins-
pirada parcialmente no mecanismo do Fondo Social Europeo. Unha futura reforma
dos tratados podería conter unha atribución de competencia ás institucións comunita-
rias para regular esta cuestión, que esquivase a prohibición de actuar do artigo 153.5
do TFUE42. A aprobación de criterios debería corresponder ao Consello e ao Parla-
mento polo procedemento lexislativo orixinario, o que garantiría a participación ple-
na deste último no proceso.

Non se debe pasar por alto que o gran prexudicado coa posta en práctica da
subsidiariedade horizontal é o Parlamento Europeo43, e en menor medida ségueno o
Comité Económico e Social Europeo e o Comité das Rexións. Ningún deles aparece
mencionado nos artigos 154 e 155 do TFUE e o detrimento da posición do Parlamen-
to nas materias sometidas ao procedemento lexislativo ordinario é moi considerable,
posto que pasa de cotitular do poder lexislativo ao papel do comendador. Nin que
dicir ten que non se amosou satisfeito con tal situación e suxeriu a súa modificación44,
malia que a Comisión manifestou desde un primeiro momento a súa intención de
mantelo informado e de darlle a posibilidade de opinar45.

42 Cfr. MOLINA GARCÍA, M. (2002) op. cit., 78: «A contradición está servida. Os estados son competentes
para determinar cal é sindicato máis representativo conforme ao seu sistema constitucional e dentro dos
límites territoriais do propio estado, mais, cando hai que exercer esta representatividade nun ámbito
transnacional sen apoio normativo institucional, as bases xurídico-constitucionais sobre as cales asenta
o sistema de negociación colectiva europea derrúbanse».
43 Cfr. BERCUSSON, B. (1996) op. cit., 73: «The European Parliament too was very open to relations with
the social partners, partly because these organized interest were very important to the electability of the
Members of Parliament, who could also benefit from their resources for collecting information needed
by MEPs, but also because the social partners could be mobilized in support of the Parliament’s campaign
for a greater role in EC policy-making».
44 Por exemplo, Resolución do Parlamento Europeo de 24 de febreiro de 1994, sobre a nova dimensión
social do Tratado de Maastricht no Documento de trabajo sobre la nueva agenda social a medio plazo do
12 de maio de 2000: «En caso de se chegar a un acordo entre os interlocutores sociais, o Parlamento
Europeo debería poder pronunciarse sobre o resultado. Mais se o diálogo social non conduce a uns
resultados concretos e ambiciosos, a Comisión debería recorrer ao seu dereito de iniciativa e empregar a
vía lexislativa».

45 COM (93) 600 final de 14 de decembro de 1993.

O DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO TRAS O TRATADO DE LISBOA:
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A vía do dereito derivado máis apropiada para iso sería o regulamento ou a decisión,
que deberían ser revisados periodicamente, mais sen excesiva frecuencia. Desta for-
ma garantiríase a seguridade xurídica, a publicidade e a uniformidade da representa-
tividade, mais tamén a flexibilidade necesaria para se adaptar ás cambiantes circuns-
tancias do mercado interior ou responder ante situacións específicas. A concreta
aplicación dos devanditos criterios debería ser levada a cabo pola Comisión, agora
con maior habitualidade, mediante un instrumento susceptible de control xurisdicio-
nal por parte do Tribunal. Con esta proposta, admitindo de antemán que pode ser
considerada como excesivamente intervencionista por algúns estados, salvaríase a
lagoa actualmente existente e culminaríase a xuridificación e institucionalización do
diálogo social na Unión Europea.

JOSÉ MARÍA MIRANDA BOTO

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48254



255

O depósito no recurso de suplicación

The deposit in appeals for reversal

LARA M. MUNÍN SÁNCHEZ

Xuíza substituta

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48255



256

Resumo

Neste artigo preténdese dar unha visión xeral sobre o depósito, que é un dos requisitos

indispensables para tramitar o recurso de suplicación, sobre todo agora que os graduados

sociais poden interpolo.

Palabras chave: graduado social, depósito, recurso de suplicación.

Abstract

This article aims to provide an overview of the deposit, which is one of the prerequisites for

appeals for reversal; especially now that this can be lodged by graduates in Industrial Relations.

Keywords: social graduate, deposit, appeals for reversal.
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1. Aproximación xeral ao tema

§1. A reforma operada pola Lei 13/2009, de 3 de novembro, que entrou en vigor o 4 de
maio de 2010, comportou un fito para os graduados sociais, ao lle dar satisfacción ao
que era unha reivindicación histórica deste colectivo: a sinatura dos recursos de
suplicación. Até este momento, producíase o frecuente paradoxo de que o graduado
defendía ante o xulgado do social o asunto, mais tiña que buscar un avogado que o
asinase, a pesar de previamente o redactar el mesmo. A situación variou e pode
lembrarse que o artigo 193.1 da Lei de procedemento laboral (LPL) indica –agora–
que «se a resolución fose recorrible en suplicación e a parte anunciase o recurso en
tempo e forma e cumprise as demais prevencións establecidas nesta lei, o secretario
xudicial terá por anunciado o recurso e acordará pór os autos á disposición do letrado
ou graduado social colexiado designado (...)»; isto determina que a tramitación e os
requisitos deste recurso interesen de xeito directo a aquel. Entre estes requisitos
sitúase o depósito que cómpre efectuar para a propia tramitación do recurso e cuxa
obriga vén recollida no artigo 227, situado no capítulo V (rubricado «Das disposicións
comúns aos recursos de suplicación e casación») do libro III da lei procesual, que di
o seguinte:

«1. Todo o que sen ter a condición de traballador ou habente-causa seu ou beneficiario
do réxime público da Seguridade Social intente interpor recurso de suplicación ou
casación, consignará como depósito:

a) Cento cincuenta euros, se se trata de recurso de suplicación (...).

2. Os depósitos constituiranse na conta de depósitos e consignacións correspondente
ao órgano que ditase a resolución recorrida. O secretario xudicial verificará na conta
a realización do ingreso, e debe quedar constancia da devandita actuación no
procedemento. Se non se constituísen estes depósitos na forma indicada, estarase ao
establecido nesta lei.

3. Os depósitos cuxa perda se acordase por sentenza ingresaranse no Tesouro Público.

4. O Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais, os organismos autóno-
mos dependentes de todos eles e quen tivese recoñecido o beneficio de xustiza gratuíta
quedarán exentos de constituír o depósito referido e as consignacións que para reco-
rrer veñen esixidas nesta lei.»

O DEPÓSITO NO RECURSO DE SUPLICACIÓN
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Neste artigo científico preténdese analizar ese depósito e as posibles irregularidades
que se poidan cometer no seu cumprimento, así como destacar as consecuencias que
iso pode carrexar1.

2. A obriga de constituír o depósito

§2. O primeiro problema a que nos enfrontamos ao analizarmos determinados requi-
sitos formais para acceder ao recurso de suplicación é a súa constitucionalidade2. Esta
condición non é dubidosa de terse en conta que o dereito ao recurso é de configura-
ción legal, sen que exista –agás en materia penal– norma ou principio constitucional
ningún que obrigue á existencia duns recursos determinados, polo que será o lexislador
a quen corresponda fixar o sistema de recursos nos termos e cos requisitos de acceso
a estes que considerar oportunos3. Pois ben, a esixencia dos requisitos formais ao
interpor calquera recurso (tanto a consignación como o depósito) foi declarada expre-
samente constitucional polo Tribunal Constitucional4, o cal razoou que, primeiro, se
xustifica polas finalidades perseguidas, tendentes –no caso do depósito– a evitar re-
cursos dilatorios; segundo, que é razoable a diferenza de tratamento que para o efecto
existe entre o empresario e o traballador, dada a desigualdade material existente entre
ambos5; e, terceiro, que se impón unha interpretación flexible do requisito preventivo
–son manifestacións aplicables á consignación– en supostos de falta de medios ou de
liquidez a través doutras garantías, o que determinara que xa a Lei de procedemento
laboral de 1990 incluíse o aval bancario como garantía abonda para recorrer. Afirmábase
tamén que «a carga do depósito non está desprovista –no caso do artigo 181 da LPL6

1 Sen esquecer que a contía e os requisitos poden ser alterados polo Goberno, conforme á disposición
adicional segunda da Lei de procedemento laboral.
2 Véxase ÁVILA ROMERO, M. (1985) «Los depósitos para interponer los recursos de casación y suplicación
en el orden jurisdiccional laboral. Su constitucionalidad» en II Jornadas de Derecho Judicial: Incidencia

de la Constitución en las normas aplicadas por los Tribunales de Justicia. Madrid, Ministerio de Xustiza,
631 642.
3 Véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 140/1985, de 21 de outubro; 37/1988, de 3 de marzo;
e 106/1988, de 8 de xuño. Cfr. MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006)
Derecho del trabajo. A Coruña, Netbiblo, 586.
4 Véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de xaneiro; e 53/1983, de 20 de xuño.
5 «(...) desigualdade orixinaria entre traballadores e empresarios que ten o seu fundamento non só na
distinta condición económica de ambos, senón na súa respectiva posición na propia e especial relación
xurídica que os vincula» (FX 3.º da STC 65/1983, de 21 de xullo).
6 Refírese á Lei de procedemento laboral de 1980, cuxo artigo 181 é equivalente ao 227 actual.
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ou, nos seus equivalentes, noutros textos procesuais– de fundamento e, a este respec-
to, aduciuse que é medida tendente a asegurar a seriedade dos recursos de corte ex-
traordinario ou reprimir a contumacia do litigante vencido, impondo, con este desig-
nio, unha moderada carga que non afecta ao contido esencial do dereito. Non pode
dicirse, por isto, que a ordenación dos recursos de casación ou de suplicación laboral,
suxeitándoa a unha carga económica ben moderada e completada por un sistema de
exención que comprende os traballadores en todo caso e os empresarios cando gozaren
do beneficio legal de pobreza, prive do dereito á tutela xurisdicional ou afecte á esen-
cia deste dereito, pois ademais de imporse para acudir a recursos extraordinarios, non
impide estes recursos nin os condiciona a esixencias exorbitantes7».

Por tanto, a razón de ser do depósito para recorrer é a de asegurar a seriedade do
recurso ou, no seu caso, a de reprimir a contumacia do litigante vencido8, criterio que
tamén compartiu a xurisprudencia ordinaria en diversas ocasións9. É máis, o ingreso
do depósito é imprescindible levalo a cabo en calquera asunto en que se pretenda
recorrer en suplicación, coas únicas salvidades establecidas na epígrafe 4 do artigo
227; e, por iso, mesmo en execución de sentenza ha de facerse, aínda que non haxa
obriga de consignalo10.

§3. O ámbito subxectivo do depósito, correspóndese –en realidade– só cos empresa-
rios e o persoal estatutario que non teña recoñecido o beneficio de xustiza gratuíta.
Están exentos os traballadores e os seus habentes-causa11; os beneficiarios do réxime
público da Seguridade Social12; o «Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais, os organismos autónomos dependentes de todos eles13»; «quen teña recoñecido

7 Véxase o FX 4.º da STC 53/1983, de 20 de xuño.
8 Véxase ALBIOL MONTESINOS, I.; ALFONSO MELLADO, C. L.; BLASCO PELLICER, Á. e GOERLICH PESET, J. M.
(2002) Derecho procesal laboral. Valencia, Tirant Lo Blanch, 434.
9 Véxanse o Auto do Tribunal Supremo de 26 de outubro de 2000, recuso de súplica 2646/2000; e a
STS de 30 de xaneiro de 2002, recurso de casación para a unificación da doutrina 3294/00.
10 Véxase o Auto do Tribunal Supremo de 26 de outubro de 2000, recurso de súplica 2646/2000.
11 Cfr. artigo 2.d) da Lei 1/1996, de 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, en relación co seu
artigo 6.5.
12 Ibídem.
13 Aínda que tales entes non gozan do beneficio de xustiza gratuíta per se, e proba diso é que poden ser
condenados en custos.

O DEPÓSITO NO RECURSO DE SUPLICACIÓN
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o beneficio de xustiza gratuíta14»; o Ministerio Fiscal15; os sindicatos16; e as «entida-
des xestoras e servizos comúns da Seguridade Social17». E esa diferenza de tratamento
entre uns e outros non é inconstitucional, porque «(...) a disparidade normativa esta-
blecida (...) non é contraria á Constitución, por canto se asenta sobre unha desigualdade
orixinaria entre traballadores e empresarios que ten o seu fundamento non só na dis-
tinta condición económica de ambos, senón na súa respectiva posición na propia e
especial relación xurídica que os vincula (...). A carga de depósito que establece o
devandito precepto non está desprovista de fundamento nin é en absoluto exorbitante,
mais ben moderada na súa conta, e se se exime dela ao traballador e os seus habentes-
-causa –e tamén aos legalmente declarados pobres–, isto explícase en función de razóns
obxectivas, porque responde –con carácter xeral, como é propio da lei– a desigualda-
des que a devandita exención trata, cando menos parcialmente, de moderar18»; sen
que poida considerarse que iso vulnere nin o artigo 14 da Constitución española, que
prohibe a discriminación, nin o 24.1, que consagra o dereito á tutela xudicial efectiva.

§4. Canto ao aspecto material do depósito, este debe facerse sempre en metálico, sen
que se permitan medios alternativos de constituílo, a diferenza do que acontece coa
consignación do importe da condena19. Cómpre facelo «na entidade de crédito
correspondente», que será determinada conforme ás regras xerais relativas á materia20

e se indicará na resolución que se pretenda recorrer21. Ademais, e no tocante ao mo-
mento en que se tería que efectuar o depósito, antes existía unha contradición entre o
disposto nos artigos 227.2 e 193.3 da Lei de procedemento laboral, dado que segundo
este o resgardo do ingreso cumpriría entregalo ao tempo de anunciar o recurso, mentres
que conforme aquel o depósito non era unha obriga do anuncio do recurso, senón da
súa efectiva interposición, ao esixir que se probase o depósito –mediante «entrega do

14 Que se concedería conforme á Lei 1/1996, de 10 de xaneiro.
15 Cfr. artigo 394.4 da Lei de axuizamento civil.
16 Cando actúa en defensa dos intereses xerais dos traballadores.
17 Cfr. artigo 2.b) da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.
18 Véxase a STC 37/1995, de 7 de febreiro (FX 5.º).
19 Cfr. artigo 228 da Lei de procedemento laboral.
20 Cfr. Real decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula os depósitos e consignacións xudiciais en
metálico, de efectos ou valores.
21 Cfr. artigo 100 da Lei de procedemento laboral, que non é senón a especificación do artigo 248 da Lei
orgánica do Poder Xudicial, o teor literal do cal di: «No texto da sentenza indicarase se esta é ou non
firme e, de ser o caso, os recursos que procedan, órgano ante o cal deben interporse e prazo e requisitos
para iso, así como os depósitos e as consignacións que sexan necesarios e forma de efectualos» (a
letra grosa é nosa).
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resgardo acreditativo na secretaría do xulgado»– no momento de interpor o recurso
de suplicación. Esta contradición, en que a doutrina se inclinaba pola solución ofreci-
da polo artigo 227.222, tras a reforma operada pola citada Lei 13/2009 perdeu
actualidade, posto que a verificación por parte do secretario do efectivo ingreso do
depósito ten lugar no trámite anterior á interposición (como un control formal dos
requisitos do potencial recurso) e a falta da súa acreditación –e da súa reparación,
unha vez concedido o prazo– comportará que se teña por non anunciado o recurso de
suplicación e se impida a interposición23.

3. As posibles irregularidades e o seu destino

§5. No caso de que o depósito de cento cincuenta euros previsto no recurso de
suplicación non se constituíse, o último inciso do artigo 227 da LPL remite «ao esta-
blecido nesta lei», mención que conduce ao artigo 193.3, a que se acaba de facer
referencia. Neste sentido, e como lembrou a doutrina24, unha numerosa serie de
sentenzas constitucionais viñeron advertindo de que as posibles irregularidades formais
cometidas na constitución do depósito (entre outras, facelo a prol dun órgano xudicial
distinto ao correspondente ou non achegar dentro do prazo o resgardo acreditativo)
deberían valorarse antes de lles atribuír un efecto tan drástico como o de ter por desis-
tido o recurso. Nelas, concluíase que o decisivo era determinar se existira ou non
vontade de recorrer e, fundamentalmente, se se constituíra o depósito dentro do prazo;
as irregularidades formais non poderán ser contrarias ao acceso á tutela xurisdicional,
e sempre que for posible tería que permitirse a súa reparación25. Todo isto implicaba

22 Véxase ESPINOSA CASARES, I. (1998) Técnica del recurso de suplicación. Pamplona, Aranzadi, 233 234.
23 Cfr. artigo 193 «1. Se a resolución fose recorrible en suplicación e a parte anunciase o recurso en

tempo e forma e cumprise as demais prevencións establecidas nesta lei, o secretario xudicial terá

por anunciado o recurso e acordará pór os autos á disposición do letrado ou graduado social colexiado
designado para que no prazo dunha audiencia se faga cargo del e interpoña o recurso (...)» e «3. Se o
recorrente incorrese en defectos ou omisións consistentes na insuficiencia de consignar a condena ou de
asegurala, ou de presentar o resgardo do depósito a que se refire o artigo 227 desta lei, (...) o secretario
xudicial concederá á parte o tempo que considerar pertinente para a achega dos documentos omitidos ou
para a reparación dos defectos apreciados, que en ningún caso será superior a cinco días. De non se
efectuar, ditarase auto que poña fin ao trámite do recurso, e quedará firme a sentenza impugnada (...)» (a
letra grosa é nosa).
24 Véxase MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J. M.; SEMPERE NAVARRO, A. V. e RÍOS SALMERÓN, B.
(1998) Curso de procedimiento laboral. Madrid, Tecnos, 342-343.
25 Para todas, véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 19/1983, de 14 de marzo; 40/1983, de 18
de maio; 53/1983, de 20 de xuño; e 95/1983, de 14 de novembro.
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unha necesaria ponderación das circunstancias que rodearan a irregularidade detec-
tada na constitución do depósito e a súa posible emenda. Non obstante, outra é a
solución para o caso de que existise unha falta total de cumprimento da obriga de
constituílo: «se se trata dun incumprimento absoluto debido a unha oposta vontade
á súa realización da parte procesual, levará á consecuencia da perda do dereito a
que se anoaba a observancia26». Esta doutrina aparece reflectida no artigo 193.3,
que dispón que a falta de constitución do depósito indicado é un defecto reparable27,
o que impide a inadmisión do recurso directamente, sen se conceder o trámite de
emenda correspondente28. Agora ben, concedido ese trámite e deixado transcorrer
sen emenda, ditarase un auto que poña fin ao recurso e declararase firme a sentenza
recorrida29.

§6. Un último punto para analizar é o relativo ao destino do depósito constituído, que
dependerá do resultado final, isto é, do éxito ou non do recurso interposto, e en que
poden distinguirse tres posibilidades: primeira, de se acordar a inadmisión do recurso,
o depósito debe devolverse, tanto se esta se produce por motivos de forma (artigo
19730) como se o é por razóns de fondo (artigo 198.431). Segunda, se a sentenza que a
sala ditar ao resolver o recurso o estima en todo (artigo 201.132) ou en parte (artigo

26 Véxase a STC 95/1983, de 14 de novembro.
27 Véxase a STS de 30 de xaneiro de 2002, recurso de casación para a unificación da doutrina 3294/00.
28 Cfr. co artigo 193, xa citado.
29 Sobre o particular, véxase CARRATALÁ TERUEL, J. L. (1993) «La subsanación de los defectos de
consignación y depósito en los recursos de suplicación y casación» Tribuna Social XXXI, 115-116.
30 «Se, recibidos os autos, o secretario xudicial apreciase defectos ou omisións emendables no recurso,
concederá á parte o prazo que considerar suficiente e en ningún caso superior a oito días para que se
acheguen os documentos omitidos ou se emenden os defectos apreciados. De non se efectuar, a sala

ditará un auto en que se declare a inadmisión do recurso e a firmeza da resolución recorrida, con

devolución do depósito constituído e remisión das actuacións ao xulgado de procedencia. Contra o
devandito auto só cabe recurso de reposición» (artigo 197, a letra grosa é nosa).
31 «4. A inadmisión do recurso determinará a imposición dos custos ao recorrente nos termos establecidos
nesta lei, así como a devolución do depósito da cantidade fixa e necesaria para recorrer, o que se
levará a cabo cando o auto for firme» (artigo 198, a letra grosa é nosa).
32 «1. Cando a sala revogue totalmente a sentenza de instancia e o recorrente consignase en metálico a
cantidade de importe da condena ou asegurase esta conforme ao prevido nesta lei, así como constituído
o depósito necesario para recorrer, o fallo disporá a devolución de todas as consignacións e do depósito

e a cancelación dos aseguramentos prestados, unha vez firme a sentenza» (artigo 201, a letra grosa é
nosa).
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201.333), tamén haberá que devolver integramente o depósito constituído. E, terceira,
se o recurso é desestimado totalmente, o depósito pérdese e ingrésase no Tesouro
Público (artigo 227.334).

33 «3. En todos os supostos de estimación parcial do recurso de suplicación, o fallo disporá a devolución
da totalidade do depósito» (artigo 201).
34 Cfr. co artigo 227.3, xa citado.
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Resumo

Neste traballo lévase a cabo un estudo sobre a violencia de xénero no traballo baixo os seus

dous aspectos, acoso sexual e acoso moral por razón de xénero ou acoso sexista. A asemblea

xeral da ONU en 1993 recoñeceu a relación existente entre a violencia de xénero e a situación

social de discriminación da muller. A violencia de xénero no traballo constitúe unha

manifestación da violencia sexista que veu concibíndose como un prezo que as mulleres que

pretenden saír do rol asignado e integrarse no mercado de traballo deben pagar para se manteren

nel. Un instrumento para garantir a consecución dun contorno laboral exento de acoso pasará

pola negociación colectiva.

Palabras chave: violencia de xénero, acoso sexual, acoso sexista, negociación colectiva.

Abstract

In this work we carry out a study on gender violence in the workplace under its two main

aspects, sexual harassment and bullying because of gender or sexist harassment. The general

assembly of the UN in 1993 recognized the relationship that exists between violence of gender

and the social situation of the discrimination of women. Gender violence in the workplace

constitutes a demonstration of the sexist violence that has become conceived as a price that

women who try to leave  the roll assigned to them and integrate in the labour have to pay to

maintain themselves within that market. An instrument to guarantee the achievement of a

Working environment exempt of harassment has to go through collective bargaining.

Keywords: violence of gender, sexual harassment, sexist harassment, collective bargaining.
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1. Introdución e tratamento normativo

A Plataforma de acción de Pequín aprobada na IV Conferencia Mundial das Nacións
Unidas sobre a Muller de setembro de 1995 define no seu capítulo D a violencia de
xénero como «calquera acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que
teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico
para a muller, así como a ameaza de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria
da liberdade» e engade que «a violencia contra a muller constitúe unha violación dos
seus dereitos humanos e contra as súas liberdades fundamentais, e é unha das máis
graves consecuencias das desigualdades económicas, sociais, políticas e culturais que
existen entre homes e mulleres, cuxa permanencia é o resultado da permisividade de
sistemas legais e políticos que discriminaron a muller a través da historia».

Esta definición provén da Declaración sobre a eliminación da violencia contra a

muller que a Asemblea Xeral da ONU aprobara en 1993 (Resolución 48/104, de 20 de
decembro). Nestes textos recoñécese a relación existente entre a violencia de xénero
e a situación social de discriminación da muller, é dicir, de inferioridade de xénero,
estatisticamente constatada; noutras palabras, a desigualdade de poder de xénero exis-
tente entre homes e mulleres derivada da asignación a estas últimas de roles sociais
infravalorados que inciden nunha desvalorización xeral da parte feminina da cidadanía
que ten que desempeñalos por imposición cultural.

Por iso, a única forma que se entende eficaz á hora de erradicarmos a violencia de
xénero é a ruptura da asignación cultural de roles sociais e a eliminación da situación
de discriminación das mulleres na sociedade. O obxectivo asumido pola normativa
internacional é instar os estados membros das organizacións respectivas a adoptaren
medidas preventivas e sancionadoras axeitadas e eficaces para acabar con calquera
tipo de violencia en todos os ámbitos en que esta pode producirse1, sobre a base de
que a violencia contra as mulleres pode ter lugar tanto no ámbito privado como no
público, no ámbito doméstico, no social e no laboral2.

1 Véxase a Decisión 803/2004/CE, de 21 de abril de 2004, do Parlamento Europeo (DOCE L 143, de 30

de abril de 2004) mediante a que se aproba un programa de acción comunitario (Programa Daphne II,

2004 2008) para previr e combater a violencia exercida sobre os nenos, a mocidade e as mulleres e

protexer as vítimas e os grupos de risco.

2 OSBORNE R. (coord.) (2001) La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas.
Madrid, UNED.
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Polo que aquí interesa, a violencia de xénero no traballo é definida pola doutrina
como aquela «conduta abusiva, exercida no lugar de traballo tanto por superiores
xerárquicos como por iguais que crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil, humi-
llante para a vítima e pon en perigo o seu posto de traballo ou condiciona a súa carreira
profesional»3. Este tipo de actuación maniféstase de dúas formas diferentes: o acoso

sexual e o acoso moral por razón de xénero, tamén denominado acoso sexista.

A violencia de xénero no traballo constitúe unha manifestación da violencia sexista
que se veu concibindo como un prezo que as mulleres que pretenden saír do rol asig-
nado e integrarse no mercado de traballo deben pagar para se manteren nel. É sen
dúbida unha das actuacións discriminatorias por razón de xénero máis virulentas,
dados os devastadores efectos que adoita producir sobre a saúde das súas vítimas, e a
súa regulación constitúe un dos temas estrela da Lei orgánica 3/2007 para a igualdade
efectiva de mulleres e homes (LOIEMH)4.

As múltiplas carencias que presentaba na materia a normativa antes vixente fora rei-
teradamente posta de manifesto pola doutrina. En primeiro lugar, o noso ordenamento
xurídico social presentaba unha definición moi deficiente dunha das manifestacións
da violencia de xénero no traballo, o acoso sexual, cuxa tipoloxía –chantaxe sexual e
acoso ambiental– non diferenciaba; unha ausencia absoluta de definición da segunda
destas manifestacións, o acoso sexista; non realizaba ningunha mención a respecto
da prevención deste tipo de risco laboral e pecaba dunha inadecuación absoluta nos
procedementos de tutela. Todo isto significaba un incumprimento manifesto da nor-
mativa internacional e comunitaria na materia, ámbito en que os intentos de identifi-
car e definir a violencia de xénero no traballo, previla e sancionala, son numerosos.

Polo que se refire ao acoso sexual, a partir de 1986, ano en que se lle recoñeceu
relevancia comunitaria ao tema e se efectuou un estudo sobre a súa incidencia real e
as posibilidades de actuación comunitaria, foron adoptadas a Resolución do Consello
da CEE de 29 de maio de 1990; a Declaración do Consello da CEE de 19 de decembro
de1991, que é a norma máis coñecida, completa e útil até a adopción da Directiva
2002/73/CE, e posteriormente da Directiva 2006/54/CE, a pesar de carecer de efecto
xurídico vinculante; a Recomendación do Consello da CEE de 27 novembro de 1991

3 INSTITUTO DA MULLER (MTAS) (2002) Estudio sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros
de la Unión Europea para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Madrid, Instituto da Muller, 11.

4 LOUSADA ATROCHENA, F. (coord.) (2007) Ley de igualdad y contrato de trabajo. Madrid, Francis Lefebvre,

505 e ss.
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relativa á protección da dignidade de homes e mulleres no traballo e o Código de
conduta para combater o acoso sexual que a acompaña.

No tocante ao acoso sexista, e tras longo tempo de debates cos interlocutores sociais
europeos, optouse por incluír os conceptos de acoso sexual e moral por razón de
xénero na Directiva 2002/73/CEE, de 23 de setembro, relativa á aplicación do princi-
pio de igualdade entre homes e mulleres, no que se refire ao acceso ao emprego,
a formación e a promoción profesionais e as condicións de traballo, posteriormente
refundida na Directiva 2006/54/CE. Na epígrafe 6 da exposición de motivos e funda-
mentos desta última directiva sinálase que «o acoso e o acoso sexual son contrarios ao
principio de igualdade de tratamento entre homes e mulleres e constitúen discrimina-
ción por razón de sexo para os efectos desta directiva. As devanditas formas de discri-
minación prodúcense non só no lugar de traballo, senón tamén no contexto do acceso
ao emprego e á formación profesional e á promoción, durante o emprego e a ocupa-
ción. Por conseguinte, deben prohibirse estas formas de discriminación e teñen que
estar suxeitas a sancións efectivas, proporcionadas e disuasorias».

Doutra parte, a Directiva 2006/54/CE define o acoso sexual no seu art. 2.1.d) como
«aquela situación en que se produce calquera comportamento verbal, non-verbal ou
físico indesexado, de índole sexual, co propósito ou o efecto de atentar contra a
dignidade dunha persoa, en particular cando se crea un contorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante ou ofensivo». No mesmo precepto, mais na alínea c), sinálase
que constitúe acoso por razón de sexo «a situación en que se produce un comportamento
indesexado, relacionado co sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar
contra a súa dignidade e de lle crear un contorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante ou ofensivo».

No 2.a) engade: «Para os efectos desta directiva, o concepto de discriminación inclui-
rá (...) o acoso e o acoso sexual, así como calquera tratamento menos favorable baseado
no rexeitamento de tal comportamento por parte dunha persoa ou a súa submisión a
este». Noutras palabras, inclúe, con máis ou menos éxito, o concepto de chantaxe
sexual como unha forma de discriminación.

Resulta obvio que o concepto de acoso sexista que aparece na Directiva 2006/54/CE
recibe influencias incoherentes do de acoso sexual, é confuso porque tende a unha
aproximación conceptual de dous fenómenos moi diferentes, cuxo suxeito activo
persegue obxectivos distintos e se manifesta en condutas moi diversas, e cuxa rela-
ción co dereito de liberdade é distinto, xa que polo xeral se admite que as actuacións
que constitúen acoso moral non poden ser desexadas por ninguén sen necesidade
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ningunha de probalo, mentres que, como se verá máis adiante, lamentablemente a
respecto do acoso sexual, xurisprudencial e normativamente, o indesexado da conduta
acosadora, é dicir, a violación que a actuación implica do dereito de liberdade, adoita
ter que demostrarse dalgunha forma.

Cómpre sinalarmos que resulta moito máis clarificador o contido no Código de conduta,
que indica que «a conduta de natureza sexual ou outros comportamentos baseados no
sexo que afectan a dignidade da muller e do home no traballo, incluída a conduta de
superiores e compañeiros, resulta inaceptable se:

a) a devandita conduta é indesexada, irrazoable e ofensiva para a persoa que é obxecto
desta;

b) a negativa ou o sometemento dunha persoa á devandita conduta por parte de em-
presarios ou traballadores (incluídos os superiores e os compañeiros) son utilizadas
de forma explícita ou implícita como base para unha decisión que teña efectos sobre o
acceso da persoa á formación profesional e ao emprego, sobre a súa continuación, os
ascensos, o salario ou calquera outra decisión relativa ao emprego, e/ou

c) a devandita conduta crea un ámbito laboral intimidatorio, hostil ou humillante
para a persoa que é obxecto desta».

Este código de conduta resulta perfectamente compatible co contido da Directiva e,
xa que logo, entendo que segue vixente e cumpre unha función de desenvolvemento,
aclaración e instrumento interpretativo desta. Doutro lado, a maioría das medidas
suxeridas nesta norma para a prevención do acoso sexual serían tamén axeitadas para
a do acoso sexista, e mesmo fronte ao acoso moral en xeral, for ou non discriminatorio
por outras causas como as sinaladas nas directivas 2000/43/CE e 2000/78/CE.

A análise da evolución da normativa comunitaria na materia pon de relevo que, desde
os seus comezos, o tratamento do acoso sexual adopta unha óptica de xénero e é
concibido como unha manifestación discriminatoria, e algo similar sucede co acoso
sexista. Este proceso, que culmina na súa regulación conxunta pola Directiva 2006/
54/CE, non significa que o acoso viole en exclusiva o dereito á igualdade, pois do
concepto comunitariamente plasmado pode deducirse que a violencia de xénero no
traballo se considera unha actuación pluriofensiva que viola ao tempo varios dereitos
fundamentais, de forma clara o dereito á dignidade, xa que cualifica a conduta
acosadora como ofensiva; e o dereito á saúde, en tanto se apunta que crea un ámbito

laboral intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo para a persoa que é
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obxecto desta, e produce devastadores efectos sobre a súa saúde física e psíquica;
mais é evidente que a súa consideración preeminente como actuación discriminatoria
permite a aplicación de procedementos de tutela moito máis elaborados e axeitados
que a súa consideración como acto de violación de calquera outro dos dereitos que
asemade vulnera.

O Estatuto dos traballadores (ET) sempre recolleu os dereitos á dignidade e á intimidade
de forma relacionada no seu art. 4.2.e), que sinalaba (a partir da súa modificación
pola Lei 62/2003, de 30 de decembro) que os traballadores teñen dereito na relación
laboral «ao respecto da súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade,
comprendida a protección fronte a ofensas verbais ou físicas de natureza sexual e
fronte ao acoso por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, minusvalía,
idade ou orientación sexual». Como se pode observar, o precepto non realizaba
ningunha referencia ao sexo/xénero entre as causas de acoso moral prohibidas (o que
ao coñecermos a súa orixe non resulta sorprendente, tratábase de traspor as directivas
2000/43/CEE e a 2000/78/CEE), mais non permitía concluír, porque sería absurdo,
que o acoso sexista non fose unha actuación ilícita e sancionable.

Pola súa parte, a Lei sobre infraccións e sancións na orde social (LISOS), RDL 5/
2000, de 4 de agosto, tipificaba no seu art. 8.13 como infracción moi grave do
ordenamento xurídico social en materia de relacións laborais «o acoso sexual, cando
se produza dentro do ámbito a que alcanzan as facultades de dirección empresarial,
calquera que for o suxeito activo desta», e no art. 8.13.bis sinalaba que se considerará
infracción moi grave do ordenamento en materia de relacións laborais «o acoso por
razón de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, minusvalía, idade ou orienta-
ción sexual cando se produzan dentro do ámbito a que alcanzan as facultades de di-
rección empresarial, calquera que for o suxeito activo deste, sempre que, coñecido
polo empresario, non adoptase as medidas necesarias para impedilo». Ao igual que
acontece no caso anterior, non existe no precepto ningunha referencia ao acoso sexista,
lagoa que, aínda que formalmente, debía ser cuberta.

De xeito reiterado a doutrina puxo de manifesto a insuficiencia e a confusión que
ofrecía este conciso réxime xurídico para loitar contra un fenómeno tan complexo e
arraigado no ámbito laboral como a violencia de xénero. Tampouco pode dicirse
que os tribunais da orde social españois realizaran un labor activo na súa persecu-
ción e sanción, e por iso –mesmo recoñecendo que a norma non é a panacea, nin
sequera o instrumento esencial para a erradicación da violencia de xénero, e sabendo
que é esencial un cambio de mentalidades, de cultura e de actitudes– resultaba ob-
via a necesidade de mellorar a normativa e aclarar os conceptos e os procedementos
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de tutela, así como o sistema sancionador, e establecer os procedementos axeitados e
sancións proporcionais e disuasorias, como, por outra banda, esixe a normativa co-
munitaria. Para alén disto, era preciso establecer unha obriga de prevención da vio-
lencia de xénero no traballo desde a consideración de que esta constitúe unha viola-
ción do dereito á integridade física e psíquica das traballadoras; e, finalmente, cumpría
realizar un labor de sensibilización e formación dos operadores xurídicos, en especial
a maxistratura social e a Inspección de Traballo, para garantir un mellor coñecemento
e vontade de aplicación das normas de tutela.

Coa intención declarada de cubrir estas lagoas, a LOIEMH fai referencia á violencia
de xénero en diversas ocasións e ámbitos. En primeiro lugar, establece unha defini-
ción xurídica de ambos os conceptos no art. 7, sobre acoso sexual e acoso por razón

de sexo, válida para calquera contexto, é dicir, que non é aplicable exclusivamente ao
laboral, nos seguintes termos:

«1. Sen prexuízo do establecido no Código penal, para os efectos desta lei constitúe
acoso sexual calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o
propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particu-
lar cando se crea un contorno intimidatorio, degradante ou ofensivo.

2. Constitúe acoso por razón de sexo calquera comportamento realizado en función
do sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de
crear un ámbito intimidatorio, degradante ou ofensivo.

3. Consideraranse en todo caso discriminatorios o acoso sexual e o acoso por razón de
sexo.

4. O condicionamento dun dereito ou dunha expectativa de dereito á aceptación dunha
situación constitutiva de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo considerarase
tamén acto de discriminación por razón de sexo.»

Na miña opinión, os conceptos recollidos na LOIEMH melloran en coherencia os
contidos na Directiva 2006/54/CE, mais seguen sen resultar suficientemente clarifi-
cadores para abrangueren toda a complexidade do fenómeno que a lei pretende defi-
nir. Debería empregarse a posibilidade que ofrece a Directiva de definir de forma
máis clarificadora e completa unha manifestación tan virulenta da discriminación por
razón de xénero e modelos había para facelo doadamente, entre outros, como xa se
sinalou, a definición contida no Código de conduta para a protección da dignidade de
homes e mulleres no traballo.
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Do concepto recollido na LOIEMH derívanse os elementos definitorios da violencia
de xénero aplicables ao ámbito laboral, e das súas dúas manifestacións, o acoso sexual
e o acoso sexista; porén, ao igual que a Directiva carece dunha definición clara e
suficiente de dous fenómenos diferentes: o acoso sexual ambiental e a chantaxe sexual.
A doutrina tanto internacional como comparada e nacional, baseándose na definición
moito máis clara do Código de conduta comunitario, viñeron definindo a chantaxe

sexual ou acoso de intercambio como aquel realizado por un superior xerárquico
(sexa ou non o empresario) que consiste en condicionar a contratación, as condicións
de traballo ou a estabilidade no emprego ao sometemento da vítima a unha proposta
de tipo sexual; e o denominado acoso ambiental como aquel realizado por calquera
compañeiro de traballo ou por superiores ou inferiores xerárquicos da vítima que ten
por efecto crear un ambiente de traballo desagradable, intimidatorio, hostil, humillan-
te, ofensivo e inseguro.

É de recoñecermos que esta diferenciación non se presenta de xeito tan claro na
realidade, xa que ambos os tipos poden aparecer relacionados, sobre todo cando exis-
te unha pluralidade de suxeitos implicados e/ou unha variedade de condutas; con
todo, debe ser recoñecida no ámbito teórico, pois das diferenzas conceptuais entre os
dous fenómenos dependerán algunhas especificidades no que respecta á súa tutela,
como se verá máis adiante. A chantaxe sexual, non obstante, pode entenderse implíci-
ta na al. 4 do art. 7 cando sinala que «o condicionamento dun dereito ou dunha
expectativa de dereito á aceptación dunha situación constitutiva de acoso sexual ou
de acoso por razón de sexo tamén se considerará acto de discriminación por razón
de sexo».

Esta tipoloxía relaciónase de forma directa co obxectivo ou a intencionalidade do
suxeito activo da conduta e das actuacións en que esta consiste, a respecto do cal
cómpre sinalarmos que, no suposto do acoso sexista, as agresións, humillacións ou
vexacións repetidas son realizadas de forma premeditada e coa intención de prexudicar
e destruír a vítima. En moitas ocasións, o obxectivo último é expulsar a vítima dun
ámbito determinado, dun certo posto de traballo ou da empresa por diversas razóns,
entre outras a de se liberar de mulleres que ao asumiren a función social asignada,
as responsabilidades de coidado, perden a dispoñibilidade laboral e pasan a converterse,
en opinión do acosador, en man de obra máis cara e menos produtiva.

Pola contra, no acoso sexual, o autor ten por obxectivo conseguir favores sexuais e a
súa finalidade non é de partida destruír a vítima, aínda que non lle importe en absoluto
que iso suceda. Tampouco adoita ser o seu obxectivo a expulsión da vítima da empre-
sa, xa que mesmo pode supor un aliciente que, cando menos temporalmente, unha vez
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controlada mediante a intimidación, a vítima permaneza no seu posto de traballo,
porque desta forma o autor pode conseguir unha maior e máis duradeira satisfacción
dos seus obxectivos.

Non pode esquecerse que a doutrina veu diferenciando entre acoso sexual e acoso

sexista sobre a base de que no primeiro dos tipos o acosador trataría de conseguir
unha satisfacción de carácter libidinoso, mentres que no segundo a obxectivo do aco-
sador non sería senón a manifestación do seu desprezo polas mulleres, a desconfianza
nas súas capacidades e o valor social secundario que na súa opinión estas deben se-
guir tendo. No entanto, é maioritariamente recoñecido que a pesar de o acoso sexual
ter como base unha conduta de natureza sexual, no fondo, na motivación do devandito
comportamento non existe, ou non existe só, ou non existe de maneira predominante,
un desexo sexual, senón unha finalidade de dominio ou de afirmación do poder de
xénero.

Tampouco é infrecuente que o acoso sexista teña unha intencionalidade vingativa.
Diversos estudos teñen detectado con certa frecuencia esta intencionalidade naqueles
casos en que unha muller rexeita os avances sexuais dun superior ou dun colega;
a partir dese momento, a muller vese marxinada, humillada ou mesmo maltratada.
Esta mestura de acoso sexual e moral por razón de sexo existe en todos os medios
profesionais e en todos os niveis de xerarquía.

Como se viu, o art. 7.1 da LOIEMH cualifica como acoso sexual «calquera compor-
tamento, verbal ou físico, de natureza sexual», e desta ampla definición dedúcese que
os comportamentos susceptibles de seren catalogados dentro do concepto de acoso

sexual resultan variados e de diferente nivel de gravidade: desde bromas e comenta-
rios de mal gusto, alusións groseiras e inaceptables, xestos, exhibición de pornografía
indesexada pola vítima, até a agresión física máis ou menos grave.

Nun estudo realizado no ano 2000 pola Secretaría Confederal da Muller de CC. OO.5,
diferénciase entre cinco clases de acoso: acoso por invasión, tipo de acoso que com-
prende aqueles comportamentos en que a presión e as molestias non se manifestan
verbalmente, nin traspasan un límite físico, malia seren ofensivas para quen as recibe;
acoso a través de presións recibidas de parte de xefes, compañeiros, subordinados ou
clientes para manter relacións sexuais; acoso físico leve mediante tocamentos ou

5 SECRETARÍA CONFEDERAL DA MULLER DE CC. OO. (2000) El acoso sexual en el trabajo en España. Ma-

drid, CC. OO., 34 e ss.
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rozamentos indesexados; chantaxe sexual en que se condiciona a vida laboral dunha
traballadora ou a súa contratación á aceptación dalgunha clase de relación sexual;
e agresión física directa. Segundo o citado informe, as formas de acoso mais comúns
son a primeira e a terceira das sinaladas, seguidas pola chantaxe, e as menos frecuen-
tes as agresións sexuais directas.

Evidentemente, da gravidade da actuación dependerá a sanción que, con base no prin-
cipio de proporcionalidade, non pode ser a mesma cando nos atopamos ante alusións,
por máis groseiras que foren e por moito que enrareceren o ambiente de traballo, que
cando nos atopamos ante unha chantaxe sexual ou unha agresión física.

Polo que se refire ao acoso moral, viñéronse catalogando até corenta e cinco formas
de conduta hostís que poden constituír acoso de seren repetidas e sistemáticas, e que
poden ser integradas nos seguintes grupos6: atentados contra as condicións de traballo

(críticas esaxeradas ou inxustas e continuas); atribución sistemática de tarefas dife-
rentes, superiores ou inferiores ás competencias do traballador; ordes contraditorias
ou imposibles de cumprir etc.); illamento e rexeitamento ou prohibición da comuni-

cación coa xerarquía ou os compañeiros; atentados contra a dignidade persoal (co-
mentarios insultantes sobre a vida persoal, a aparencia ou a ideoloxía da vítima);
violencia verbal ou xestual.

A característica esencial deste tipo de condutas é ben que non poden catalogarse nin
de ilegais nin de irregulares desde a óptica xurídica, de tal maneira que a vítima non
podería defenderse delas pola vía legal e quedaría nunha situación de impotencia, se
non se entende que pola súa sistematicidade e o seu obxectivo destrutivo constitúen
acoso antixurídico, por exemplo, a frecuente utilización de comentarios descualifica-
dores, baseados en xeneralizacións ofensivas para as mulleres do tipo «muller tiña
que ser», «vai fregar que é o teu sitio» cuxo carácter discriminatorio por razón de
xénero non dá lugar a dúbidas, xa que implican unha minusvalía sistemática das capa-
cidades e competencias das mulleres no desempeño das súas funcións laborais; ben
que, sendo ilegais ou irregulares, adquiren un especial desvalor debido á súa sistema-
ticidade e o seu carácter estratéxico.

6 MOLINA NAVARRETE, C. (2002) «La tutela frente a la violencia moral en los lugares de trabajo; entre

prevención e indemnización» Aranzadi Social XVIII, 61. HIRIGOYEN, M. F. (2001) El acoso moral en el
trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso. Barcelona, Paidós, 96-97.
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Un dos requisitos que diferencian o acoso sexual do sexista é a sistematicidade: mentres
que unha soa actuación pode ser grave abondo como para constituír acoso sexual
(agresión física ou chantaxe sexual, por exemplo), a reiteración destas formas
condutuais constitúe un requisito intrínseco para a existencia de acoso sexista. A
doutrina é unánime na afirmación de que o termo acoso é inapropiado para definir
como tal unha actuación esporádica por moi agresiva que for e mesmo se tiver efectos
devastadores sobre a saúde da vítima. Os actos agresivos que constitúen o acoso mo-
ral xenérico deben ser realizados de forma continua e sistemática, de tal forma que
efectuados de forma esporádica non constituirían un acto ilegal, senón unha manifes-
tación de pouca civilidade, educación ou mesmo de agresividade, e no caso do acoso
sexista, o sexismo, sendo o efecto acumulativo o que constitúe acoso, ao ser ao tempo
a causa dos efectos devastadores sobre a saúde psíquica e física da vítima.

A periodicidade mínima que se require para algúns analistas é dunha vez por semana
durante cando menos seis meses, o que na miña opinión parece excesivamente con-
creto, xa que en función da vulnerabilidade de cada suxeito e do grao de violencia da
agresión; do nivel de axuda que reciba a vítima por parte do seu contorno (compañeiros,
amigos, familia); do número e características dos acosadores; e da existencia de
testemuñas mudas e/ou de cómplices, a destrución psíquica da persoa acosada pode
producirse en bastante menos tempo.

Cómpre non esquecermos que, en calquera caso, a duración da experiencia de acoso,
xa sexual, xa sexista, é importante, pois canto máis se prolonga a situación peores son
os efectos sobre a saúde e a integridade física e moral da vítima e menores as posibi-
lidades de lograr unha solución aceptable e satisfactoria para esta. O momento en que
a vítima reacciona e intenta defenderse e, por tanto, a duración do acoso, dependen en
boa medida da actitude da empresa e do sexismo do contorno, da posición do acosa-
dor e da vítima e das características da actuación; ora ben, dado que en xeral as persoas
acosadas adoitan recorrer a estratexias informais ou adaptativas, é obvio que estas se
dificultan canto máis longo é o episodio e canto máis elevada é a posición do acosador.

Os suxeitos activos de actuacións violentas por razón de xénero en calquera das súas
manifestacións poden ser compañeiros, superiores inmediatos, directivos ou mesmo
inferiores xerárquicos, con base no cal se catalogaron tres tipos de acoso, horizontal,

descendente e ascendente; ou mesmo os autores poden ser terceiros, por exemplo,
clientes, de forma que o acoso pode ser realizado unicamente por unha persoa ou por
varias conxuntamente. Tamén é evidente que no caso de chantaxe sexual e no de
acoso sexista descendente o acosador debe ter recoñecida unha superioridade xerárquica
sobre a vítima. Os informes realizados en materia de acoso sexual no traballo poñen
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de manifesto que a posición do acosador inflúe no tipo de acoso e tamén demostran
que na maioría dos casos este é un superior xerárquico da vítima7.

Xunto co acosador directo poden actuar dous tipos de suxeitos, os cómplices, que
colaboran de forma activa no proceso, e os denominados cooperadores necesarios;

con este termo estase a facer referencia a persoas que desenvolven mecanismos
atribucionais erróneos, tendentes a estigmatizar a vítima mediante a creación da idea
da provocación, é dicir, que asumen de forma acrítica a concepción de que «algo
faría» a vítima para merecer o tratamento de que está a ser obxecto, co que colaboran
tacitamente na consumación do acoso e se converten en cooperadoras necesarias do
acosador.

É frecuente que neles se desenvolva o mecanismo da obediencia debida á autoridade

que explica como persoas en aparencia normais (entendendo por tales aqueles suxeitos
que en aparencia non son violentos) poden chegar con bastante facilidade a se
involucraren e colaboraren activamente na agresión de dereitos básicos, sempre que
iso sexa solicitado, ordenado ou autorizado por persoas con relación de superioridade
xerárquica, sobre as que descargarán despois a responsabilidade do seu propio
comportamento.

Finalmente, cómpre sinalarmos que aínda que o art. 7 da LOIEMH está situado no
título I, e por tanto non resulta unicamente aplicable ao ámbito laboral, a relación
laboral constitúe o marco delimitador da violencia de xénero no traballo en calquera
das súas manifestacións, de tal forma que para considerar laboral unha actuación
acosadora debe tratarse dun comportamento que a vítima padeza cando, dunha ou
outra forma, se sitúa dentro do ámbito de organización e dirección dun empregador,
ou cando o acoso se atope relacionado de xeito directo ou indirecto coa súa relación
laboral. Iso explica que o suxeito activo do acoso poida ser calquera persoa, non só o
empregador, senón os seus representantes ou as persoas en quen este delegar o seu
poder de dirección; outros traballadores da empresa calquera que for a súa relación
xerárquica coa vítima; persoas relacionadas con esta con motivo de calquera tipo de
conexión daquelas coa empresa, especialmente clientes, provedores etc. En definiti-
va, sería acoso todo aquel que a vítima sufra con ocasión ou por consecuencia do
traballo que execute de forma subordinada ou parasubordinada (por exemplo, autóno-
mas economicamente dependentes).

7 SECRETARÍA CONFEDERAL DA MULLER DE CC. OO. (2000) El acoso sexual en el trabajo en España. Ma-

drid, CC. OO.
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Segundo revelan os informes sobre vitimoloxía da violencia no traballo, os riscos de
sufrila aparecen relacionados de forma estreita coas condicións de traballo.
Comprobouse estatisticamente que as vítimas máis frecuentes do acoso sexual no
traballo son mulleres novas que acaban de conseguir o seu primeiro emprego, nor-
malmente de carácter temporal ou atípico; mulleres soas con responsabilidades fami-
liares, como nais solteiras, viúvas, separadas, divorciadas; e mulleres que acceden por
primeira vez a sectores profesionais ou categorías tradicionalmente masculinas, en
que se atopan subrepresentadas, sobre todo se o fan de forma individual. Tamén se
converten en posibles vítimas de acoso sexual as que acceden a postos de
responsabilidade e dirección. As causas ou os factores que orixinan estes grupos de
risco son diferentes, mais reconducibles en calquera caso á situación de discrimina-
ción da muller no ámbito laboral e á posición asimétrica de poder entre homes e
mulleres.

Todos os estudos realizados ao respecto poñen de manifesto que as vítimas de acoso
sexual son de xeito maioritario de sexo feminino, e tamén pertencen maioritariamente
ao sexo feminino as vítimas de acoso sexista, como cabía agardarmos, dada a íntima
relación de ambos os tipos de acoso cun fenómeno máis amplo: a discriminación e a
violencia sexista8. Noutras palabras, pode afirmarse que os dous tipos de acoso
constitúen manifestacións da diferenza entre as situacións de poder social de homes e
mulleres.

O carácter discriminatorio do acoso contra as mulleres acaba de entenderse só a tra-
vés do concepto xénero, é dicir, como manifestación da violencia de xénero no traba-
llo. O xénero da traballadora constitúe o elemento determinante da conduta do acosa-
dor, que ataca a vítima precisamente polo feito de ser muller e efectúa comportamentos
ofensivos baseados en criterios e estereotipos asociados a unha determinada visibili-
zación da condición feminina. Como se sinalou, o obxectivo polo xeral asumido polo
acosador adoita ser destruír e expulsar a vítima do seu traballo, mais no suposto do
acoso sexista a causa é o feito de a vítima ser muller.

8 Hirigoyen pon de relevo que nos seus estudos a porcentaxe de mulleres entre as vítimas de acoso moral

xenérico é do 70%, e engade que as devanditas cifras concordan coas doutros estudos realizados,

por exemplo, por Chiaroni, que detecta unha porcentaxe do 73% de mulleres; outros estudos non revelan

unhas diferenzas tan significativas entre as porcentaxes de homes e mulleres vítimas de acoso moral;

non obstante, ponse de manifesto que «hai que enmarcar os devanditos resultados no contexto sociocultural

(...) Non só as mulleres son vítimas maiores en número que os homes, senón que ademais son acosadas

dun modo distinto: adoitan aparecer connotacións sexistas ou machistas». HIRIGOYEN, M. F. (2001) op.
cit., 89.
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A pesar diso, o noso ordenamento, e en consecuencia os nosos tribunais, trataron a
violencia de xénero en todas as súas manifestacións case en exclusiva como violación
do dereito á dignidade, non como actuación discriminatoria, e este feito constituía un
erro que tamén intentou eliminar a LOIEMH ao sinalar de maneira expresa, de forma
coherente coa normativa comunitaria, no seu art. 7.3 que se considerarán «en todo
caso discriminatorios o acoso sexual e o acoso por razón de sexo».

Como sinalou a mellor doutrina9, a consideración da violencia no traballo como vio-
lación do dereito á igualdade de tratamento entre homes e mulleres e á prohibición de
discriminación por razón de sexo permite aplicar procedementos de tutela moito máis
elaborados e eficaces que a consideración como actuación violadora doutro tipo de
dereitos como a dignidade; porén, non pode esquecerse que a violencia no traballo
constitúe unha actuación pluriofensiva. A propia norma sinala que «constitúe acoso
sexual calquera comportamento (...) que teña o propósito ou produza o efecto de aten-
tar contra a dignidade dunha persoa».

A doutrina veu insistindo en que a ofensividade constitúe un dos elementos
cualificadores máis relevantes do concepto de acoso nas súas dúas modalidades, ao
que no suposto de acoso sexual se veu unindo inseparablemente o de indesexabilidade10.
O acoso sexual configúrase como unha violación do dereito á dignidade, mais tamén
como unha violación do dereito de liberdade da vítima, de tal forma que a violación
da dignidade esixía a violación previa da liberdade e se facía especial fincapé en que
a existencia de acoso requiría a demostración do indesexado das condutas en que
consiste por parte da súa vítima. No suposto do acoso sexista, a relevancia do elemen-
to de indesexabilidade veu entendéndose inferior, e de feito ningún analista fai refe-
rencia a el, xa que en principio parece que ninguén podería desexar ser vítima das
actuacións que constitúen o acoso moral, o que sen dúbida non acontece co acoso
sexual, a respecto do cal subsiste a reiterada sospeita de que a vítima puido provocalo
ou mesmo aceptalo, mais negarse a recoñecelo.

Esta indigna e discriminatoria sospeita foi eliminada pola LOIEMH que, de forma
coherente co concepto, elimina a referencia expresa a que o acoso deba ser indesexado

tanto no suposto de acoso sexista como do acoso sexual, pois, obviamente, se o fose,

9 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. (2002) «El acoso moral en el trabajo, ¿una nueva forma de discriminación?»

Revista de Derecho Social IXX, 53 e ss.

10 LOUSADA AROCHENA, F. (1996) El derecho de los trabajadores a la protección frente al acoso sexual.
Granada, Comares, 105 e ss.
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non sería acoso, e se a vítima se sente tal e denuncia é porque non o desexa. Noutras
palabras, o propio termo acoso implica que a actuación que o configura é indesexada
pola súa vítima, a quen resulta ofensivo, pois no caso contrario non sería acoso. Xa
que logo, o elemento definitorio en que debe insistirse, á parte do seu carácter
discriminatorio, é o de ofensividade, que é exactamente o que fai a LOIEMH. Isto
resulta máis problemático e de interpretación máis relevante no suposto de acoso
sexual, malia non deixar de selo no acoso sexista, xa que o mais seguro é que o seu
suxeito activo negue ter conciencia da ofensividade das súas actuacións, e non é en
absoluto infrecuente que o acosador risque a vítima de paranoica con manía
persecutoria.

Segundo se veu aceptando de forma unánime pola doutrina11, a interpretación do ter-
mo ofensividade admite dous sentidos: nun sentido obxectivo só se entenderían ofen-
sivas aquelas actuacións que socialmente, con criterio de razoabilidade, se consideren
atentatorias contra a dignidade de persoa, postura para a cal o elemento esencial do
acoso é a ofensividade obxectiva da actuación para calquera suxeito considerado nor-

mal; mentres que nun sentido subxectivo se entende que a determinación do ofensivo
queda ao arbitrio da vítima. Esta posición doutrinal parte da base de que todo indivi-
duo ha de ter recoñecido, como derivación do dereito á dignidade, o dereito a deter-
minar qué lle resulta ofensivo e facelo saber ao seu contorno.

O concepto de ofensividade polo que se optar resulta relevante do punto de vista
xurídico, porque determinará a existencia ou inexistencia do acoso e, ao respecto,
cada unha das dúas posturas ten as súas vantaxes e os seus inconvenientes desde a
finalidade dunha mellor e maior protección das vítimas. Dunha parte, o estándar
obxectivo obriga a realizar un xuízo de valor que se deixa en mans do xulgador, polo
cal, se a valoración xudicial non coincide coa da persoa acosada, é posible que moitos
comportamentos ofensivos e de efectos prexudiciais para as súas vítimas queden im-
punes. O estándar subxectivo, da outra, malia permitir protexer as vítimas máis sus-
ceptibles ou vulnerables, presenta importantes inconvenientes prácticos: esta deberá
demostrar que as actuacións do presunto acosador lle resultaron ofensivas, humillan-
tes e vexatorias, que o autor era consciente diso e que a pesar de sabelo continuou na
súa acción.

11 Véxase por todos LOUSADA AROCHENA, F. (2000) «El concepto de acoso sexual en la Sentencia de

13.12.1999 del Tribunal Constitucional» Relaciones Laborales III.
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Son posibles ademais posturas eclécticas no sentido de que probablemente deba bus-
carse unha solución que combine ambos os criterios e rexeitarse tanto un estándar
estritamente obxectivo, en que non se teñan en consideración as circunstancias persoais
da vítima, como outro exclusivamente subxectivo, en que unha excesiva sensibilidade
da vítima poida levar a resultados irrazoables. Esta terceira postura considera
antixurídico tanto o ofensivo en sentido obxectivo como o ofensivo en sentido
subxectivo, de tal maneira que constituiría acoso toda actuación de cuxa ofensividade
é consciente o acosador que o sabe, porque a vítima puido manifestar de xeito expre-
so ou implícito que lle resulta ofensiva, e a pesar diso insistiu na súa actuación (o que,
por outra banda, constituiría unha mostra da existencia de intencionalidade acosadora);
e, ademais, toda actuación a respecto da cal o acosador debese saber que resulta ofen-
siva dada a súa gravidade e as circunstancias concorrentes, aínda que a vítima non
manifestase nada porque non puidese facelo ou mesmo cando esta manifestación non
fose contundente dabondo. Esta última resulta a máis axeitada e conforme ás directri-
ces comunitarias, en concreto ao Código de conduta comunitario.

A LOIEMH sinala que o acoso, tanto sexual como sexista, é toda actuación «que teña
o propósito ou produza o efecto de (...) crear un ámbito intimidatorio, degradante ou
ofensivo». Sen dúbida a primeira parte (propósito) está a facer referencia á
intencionalidade de que se falou máis arriba; ora ben, a relación co efecto é de
alternatividade (ou), o que vén significar que a intencionalidade é relevante, mais non
de maneira absoluta, no sentido de que non é preciso que se trate dunha actuación
dolosa, directamente intencionada e encamiñada a crear este tipo de ambiente de traballo
arredor da vítima, abonda con que se produza.

Os efectos da violencia no traballo en xeral e da de xénero en particular son similares
en todas as súas manifestacións e a doutrina cualifícaos como devastadores12: a vítima
sente ansiedade, tensión, irritabilidade, depresión, incapacidade de concentración,
insomnio, fatiga, dores de cabeza. Segundo os criterios do DSM IV (a clasificación
internacional das enfermidades mentais), o 69% das vítimas de acoso presentan un
cadro depresivo severo que xustifica unha atención médica e que implica un alto risco
de suicidio. En termos técnicos, provoca nas vítimas unha situación psíquica que
adoita diagnosticarse como trastorno adaptativo con estado emocional ansioso de-

presivo, e que adoita traducirse nunha incapacidade temporal para o traballo que esixe
pasar á situación de baixa laboral.

12 RUBENSTEIN, M. A. (1987) La dignité de la femme dans le monde du travail: Rapport sur le problème
du harcèlement sexuel dans les États membres de las Communautés européennes, Comisión V/412/1/87-

-Fr. Bruxelas, Comisión Europea, 19.
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Á vista do sinalado máis arriba comprenderase a cualificación como devastadores

dos efectos do acoso; porén, a súa produción non constitúe un elemento definitorio do
concepto, pois mesmo cando estes non concorresen ou non adquirisen a extremada
gravidade que poden chegar a ter, o acoso existiría13. É obvio que o nivel de gravidade
e mesmo a existencia dos devanditos efectos dependerá en parte da gravidade do
propio proceso de acoso, mais tamén do carácter, do nivel de autoestima e da axuda
recibida pola vítima de parte do seu contorno, os seus compañeiros, familias ou parellas.
O feito de que debido a un carácter máis estoico, a unha maior capacidade de resisten-
cia psicolóxica ou a unha eficaz e oportuna axuda, unha determinada vítima non sufra
os espectaculares danos psicosomáticos e relacionais que podería producirlle o mesmo
tipo de actuación a outra persoa con características persoais ou relacionais distintas,
non exclúe nin a gravidade do acoso nin que este exista. Non obstante, a súa cons-
tatación constitúe unha proba máis, de importancia relevante, da existencia do acoso.
O que si pode deducirse claramente do exposto é que a violencia de xénero nas súas
dúas manifestacións, o acoso sexual e o acoso sexista, poñen en risco evidente o
dereito á saúde no traballo e á integridade física e psíquica das súas vítimas, e mesmo
poden acabar producindo a súa morte; en definitiva, a violencia de xénero no traballo
constitúe unha violación do dereito á integridade física e psíquica e, como consecuen-
cia específica, do dereito á saúde laboral.

Cómpre termos presente que o fustrigador chega tan lonxe como lle permite a súa
empresa, e que hai empresas que reúnen todas as condicións para que xurdan e se
desenvolvan actuacións acosadoras; nestes casos, a propia empresa convértese en
cómplice do acoso. Un ambiente organizativo que responde ao modelo denominado
management tóxico, fortemente competitivo, agresivo e estresante, en que non se to-
man para nada en consideración os riscos psicosociais, constitúe un importante cam-
po de cultivo para a proliferación de actuacións de acoso. As organizacións en que se
producen riscos de tipo psicosocial son denominadas organizacións tóxicas debido a
que traballar nelas resulta nocivo para a saúde do seu persoal.

Un tipo de organización tóxica correspóndese cun tipo de management tamén tóxico.
Neste tipo de organizacións, a deliberada e persistente agresión co obxectivo de destruír
outro en que consiste o acoso pasa desapercibida e é xustificada como estrés, urxencia
no traballo etc. Se a iso se une a existencia dun ambiente ou unha política discriminatoria

13 MOLINA NAVARRETE, C. (2007) «¿La «justicia» contra el «acoso moral» deja de administrarse con

trazos torcidos? Un nuevo criterio sobre la compatibilidad de indemnizaciones (Comentario a la STS

Sala 4.ª de 17 de mayo de 2006)» Revista de Derecho Social XXXV, 182.
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na empresa, a incidencia das situacións de acoso por razón de xénero está servida.
Sobre a necesidade e a posibilidade de previr os riscos psicosociais e organizacionais,
co obxectivo de evitar que as empresas se convertan en organizacións tóxicas, véñense
realizando importantes análises nos últimos anos en que, fronte á alegación frecuen-
temente realizada de que resulta imposible avaliar e previr este tipo de riscos,
se demostra a posibilidade de avalialos e créanse instrumentos de medida e métodos
para á súa prevención sobre a base de que a empresa pode, e por iso debe, organizarse
sobre conceptos distintos.

A Constitución consagra no art. 15 o dereito á vida e á integridade física e moral, e no
art. 40.2 sinala que os poderes públicos velarán pola seguridade e hixiene no traballo.
O desenvolvemento normativo dos dereitos recoñecidos pola Constitución realízase
no noso ordenamento xurídico mediante o art. 4.2.d) do ET, que recoñece o dereito de
todo traballador á integridade física e a unha axeitada política de seguridade e hixiene;
o art. 19 do ET, segundo o cal os traballadores terán dereito a unha protección eficaz
nesta materia; e o Texto refundido da lei de prevención de riscos laborais (LPRL), que
non contén normas específicas relativas ao acoso, mais segundo reitera a doutrina
laboralista resulta incontestable que a prevención do acoso entra de cheo na obriga de
protección do empresario como risco susceptible de provocar dano na saúde dos
traballadores.

Polo que se refire ao noso ordenamento, a doutrina viña defendendo que, ante a ca-
rencia de normas específicas, os criterios que cumpría tomar en conta para a preven-
ción da violencia de xénero no traballo eran os xerais fronte a calquera tipo de conduta
de calquera natureza que puidese crear un risco para o traballador ou a traballadora no
ámbito da empresa, de maneira que o previsto nos arts. 14 e 15 da LPRL constituiría
cobertura abonda desde a perspectiva legal para entender existente a obriga empresa-
rial de adoptar medidas organizativas suficientes e eficaces para previr o acoso nos
lugares de traballo enmarcados no seu ámbito de organización e dirección.

A obriga de prevención e seguridade establecida na LPRL, consecuencia da transpo-
sición á nosa normativa interna da Directiva 89/391/CEE, marco comunitario na ma-
teria, é moi esixente: cando se sinala que o empregador debe adoptar «cantas medidas
foren necesarias para a protección da seguridade e a saúde», está a obrigalo a adoptar
non só as previstas xa nos textos legais, senón calquera outra posible, razoable e
necesaria para evitar e previr calquera situación de risco, de tal forma que a ausencia
dunha normativa específica que aborde o risco de acoso e ofreza pautas concretas de
detección, prevención e tratamento non exonera en absoluto de responsabilidade ao
empresario, en razón do carácter xenérico da súa débeda de seguridade establecida
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normativamente e que, por conseguinte, será esixible ante os tribunais. Esta responsa-
bilidade existirá tanto se son el mesmo ou os seus representantes os suxeitos activos
do acoso (acoso descendente) como se o son compañeiros que non están ligados me-
diante relación de superioridade xerárquica coa vítima (acoso horizontal), sempre que
non adoptase as medidas preventivas suficientes e eficaces para previlo e erradicalo.

A pesar de que, como sinalou de forma xeneralizada a doutrina, a normativa xeral
sobre saúde laboral anterior á adopción da LOIEMH permitía esixirlle ao empregador
a adopción de medidas preventivas fronte ao risco de acoso no traballo, especialmen-
te o sexual e o sexista, de acordo co principio de seguridade xurídica facíase necesario
que, seguindo os modelos ofrecidos polo dereito comparado, fosen adoptadas normas
específicas nesta materia.

A LOIEMH trata en diversos preceptos e desde diversas ópticas o tema da violencia
de xénero no traballo, e podería dicirse que é un dos seus temas recorrentes en materia
social. Non obstante, o tratamento desde a óptica preventiva, é dicir, desde a saúde
laboral, pode parecer insuficiente, xa que entre as modificacións introducidas na LPRL
non se realiza ningunha referencia a esta materia. Ora ben, unha lectura máis
pormenorizada permite anular cando menos parcialmente esta primeira impresión: ao
longo do seu articulado, son diversas as mencións que realiza á violencia sexista des-
de o punto de vista preventivo.

No seu art. 27, que se refire á integración do principio de igualdade nas políticas de
saúde, establécese entre as actuacións que cómpre realizaren as administracións pú-
blicas a través dos seus servizos de saúde «a consideración dentro da protección,
promoción e mellora da saúde laboral, do acoso sexual e do acoso por razón de sexo».
Doutra parte, na disposición adicional oitava, pola cal se introducen unha serie de
reformas na Lei xeral de sanidade, modifícase o art. 18 da devandita lei introducindo
unha nova epígrafe que sinala como obxectivo da política de saúde «9. A protección,
promoción e mellora da saúde laboral, con especial atención ao acoso sexual e ao
acoso por razón de sexo».

Esta óptica maniféstase tamén mediante o art. 48, en que entre as medidas suscepti-
bles de formaren parte dos plans de igualdade de oportunidades que deben negociarse
e, de ser o caso, acordarse nos termos que a mesma lei establece, aparece a listaxe das
«medidas específicas para previr o acoso sexual e o acoso por razón de sexo no
traballo», e en concreto sinálase: «1. As empresas deberán promover condicións de
traballo que eviten o acoso sexual e o acoso por razón de sexo e arbitrar procedementos
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específicos para a súa prevención e para dar saída ás denuncias ou reclamacións que
poidan formular os que foren obxecto deste.

Con esta finalidade poderanse establecer medidas que se deberán negociar cos repre-
sentantes dos traballadores, tales como a elaboración e difusión de códigos de boas
prácticas, a realización de campañas informativas ou accións de formación.

2. Os representantes dos traballadores deberán contribuír a previr o acoso sexual e o
acoso por razón de sexo no traballo mediante a sensibilización dos traballadores e
traballadoras fronte a este e a información á dirección da empresa das condutas ou os
comportamentos de que tivesen coñecemento e que puidesen propicialo».

Desta forma, a LOIEMH establece unha obriga para as empresas, que deberán previr o
risco de acoso e crear procedementos de queixa e reclamación a favor das vítimas deste
tipo de actuacións, que poderán negociarse coa representación do persoal. É obvio
que planificar a prevención do acoso non é unha cuestión doada, pois deben terse en
conta os sistemas de organización, as relacións sociais e a influencia de factores
psicosociais e ambientais no traballo; porén, ha de sinalarse que non é necesario en
absoluto partir de cero. As medidas propostas polo Código de conduta comunitario
para a protección da dignidade de homes e mulleres no traballo de 1992, aínda que
pensadas para a prevención do acoso sexual no traballo, poderían resultar útiles tamén
para a prevención do acoso moral por razón de sexo e da violencia no traballo en
xeral.

De feito, no ámbito do emprego público a lei fai referencia á violencia de xénero no
art. 51, con criterios para a actuación das administracións públicas, en cuxa epígrafe
e) se establece como un dos deberes destas «establecer medidas efectivas de protec-
ción fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo»; e no art. 62, de protocolo
de actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo, en que se sinala que
«para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo, as administracións
públicas negociarán coa representación legal das traballadoras e traballadores un pro-
tocolo de actuación que comprenderá, cando menos, os seguintes principios:

a) O compromiso da Administración xeral do Estado e dos organismos públicos vin-
culados ou dependentes dela de previr e non tolerar o acoso sexual e o acoso por razón
de sexo.

b) A instrución a todo o persoal do seu deber de respectar a dignidade das persoas e o
seu dereito á intimidade, así como a igualdade de tratamento entre mulleres e homes.
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c) O tratamento reservado das denuncias de feitos que puidesen ser constitutivos de
acoso sexual ou de acoso por razón de sexo, sen prexuízo do establecido na normativa
de réxime disciplinario.

d) A identificación das persoas responsables de atender os que formulen unha queixa
ou denuncia».

Estas medidas son moi similares ás preconizadas no Código de conduta comunitario
para a protección da dignidade de homes e mulleres no traballo, e por iso poden servir
de modelo de actuación no sector privado.

En definitiva, parece fóra de dúbida que a partir da LOIEMH a violencia no traballo,
e especialmente a violencia discriminatoria por razón de xénero, constitúe unha viola-
ción do dereito á seguridade e á saúde laboral e por iso o empregador debe adoptar
todas as medidas razoables e eficaces para previr este risco e conseguir ambientes
exentos de violencia. Neste sentido, ademais, incide a reiterada xurisprudencia en que
se cualifican os efectos do acoso, tanto sexual como sexista, como accidente de traballo,
tema que non é posible tratarmos aquí en profundidade. A pesar de todo iso resulta
necesario sinalarmos que, da óptica preventiva (moito máis eficaz que a sancionado-
ra), a obriga empresarial de prevención da violencia sexista e en xeral da violencia no
traballo debería ser recollida directamente na propia LPRL, o seu lugar natural.

2. Tratamento na negociación colectiva

Como sinalan de xeito reiterado a normativa e a doutrina comunitarias e a doutrina
española, posto que o acoso tanto sexual como moral constitúe un dos máis importan-
tes problemas a que se enfrontan as mulleres traballadoras, sobre todo as que se ato-
pan nunha situación máis feble no mercado de traballo, a negociación colectiva debe
constituír un instrumento para os axentes sociais tomaren baixo a súa responsabilida-
de a garantía de conseguir un ámbito laboral exento de acoso. Por desgraza, os suce-
sivos acordos nacionais de concertación (ANC) realizan unha escasa e parcial refe-
rencia á necesidade de os convenios colectivos melloraren o tratamento da violencia
de xénero no traballo.

É de sinalarmos que os estudos convencionais realizados até o momento amosan unha
mellora notable no tratamento convencional desta materia, ao seren poucos os conve-
nios colectivos que non fan ningunha referencia a este tema, e aínda que algúns deles
a realizan de forma moi concisa ou tecnicamente incorrecta, os convenios que tradi-
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cionalmente prestaron algunha atención ao tema do acoso sexual melloraron nos últi-
mos anos a calidade técnica da súa regulación14.

Dun lado, o lamentablemente insuficiente coñecemento tanto por parte das vítimas
como, ao parecer, dos interlocutores sociais sobre o significado do concepto de vio-
lencia de xénero e, do outro, a posibilidade de que multitude de situacións sexan
cualificables tanto de acoso sexual como de acoso sexista, fan imprescindible definir
con claridade e amplitude abondas tanto o concepto de acoso sexual como o de acoso
moral e mesmo, na medida do posible, pór exemplos que faciliten a súa comprensión
por parte dos destinatarios da norma, tanto os posibles acosadores como as posibles
vítimas; por iso resulta totalmente insuficiente a regulación que conteñen unha parte
importante dos convenios colectivos, que se refiren a estas situacións limitándose a
introducir entre a listaxe de incumprimentos contractuais sancionables o acoso sexual
e sexista sen definilos.

Nalgúns casos, a definición convencional resulta excesivamente restritiva, o que con-
duce a que só sexan cualificables de acoso determinadas condutas producidas en cir-
cunstancias particulares. Por exemplo, nalgúns convenios establécese que existirá acoso
sexual só cando a conduta se leve a cabo valéndose dunha situación de superioridade
do acosador, ou cando esta conduta sexa exercida sobre persoas especialmente vulne-
rables, xa sexa pola súa situación persoal (ter responsabilidades familiares, ser nai
solteira) ou pola súa situación laboral (traballadores temporais); obviamente, este tipo
de definición deixa fóra do ámbito de protección múltiplas situacións en que existirá
acoso segundo a normativa vixente que non esixe tales requisitos para configurar o
tipo. Si que resulta correcto, no entanto, utilizar a relación de superioridade xerárquica
do acosador a respecto da vítima, así como a súa especial situación de vulnerabilidade
como circunstancia agravante.

Con referencia á cualificación e sanción do acoso non resulta correcto, e non obstante
é frecuente, que os convenios colectivos cualifiquen en calquera caso o acoso como
falta moi grave, xa que iso significa un incumprimento do principio de proporcionali-
dade na graduación das faltas e na previsión das sancións que, en último caso, condu-
ce a que moitas actuacións acosadoras sen ese carácter de moi graves queden impu-
nes. Esta forma errónea de cualificación aparece en todos os niveis convencionais,

14 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL (CES) (2003) La negociación colectiva como mecanismo de promo-
ción de la igualdad entre hombres y mujeres. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web

<http://www.ces.es/informes/2003/inf0203.pdf >, 60.
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e en particular os convenios que diferencian entre chantaxe sexual e acoso ambiental
adoitan cualificar de moi grave o primeiro e de grave o segundo, o cal non é,
en principio, rexeitable.

A sanción establecida adoita coincidir na maior parte dos convenios, e polo xeral con-
siste na suspensión de emprego e soldo durante un período que pode ir entre 10 e 60 días
ou o despedimento; non parece frecuente que se sancione o acosador co traslado, que
sería, por outra banda, o máis lóxico e coherente, ao implicar a separación definitiva
deste e a súa vítima; é, ademais, o que suxire ao Código de conduta comunitario.

A elección da sanción que debe imporse corresponde á empresa como titular do poder
disciplinario, e en ningún caso se recoñece a posibilidade de interviren nesta función
outros suxeitos diferentes; entendemos que a facultade de selección da sanción podería
ser compartida, xa coa representación do persoal, xa, no caso de existir un procedemento
especial para a prevención, o control e a sanción do acoso, coa persoa ou as persoas
encargadas de aplicalo. O recoñecemento desta posibilidade evitaría que se puidese
aproveitar unha denuncia de acoso para despedir traballadores non gratos, sen que a
conduta denunciada tivese a gravidade suficiente para xustificar esta decisión ou,
pola contra, que se decidise arbitrariamente aplicar unha sanción inferior á que co-
rrespondería en función do principio de proporcionalidade15.

É sorprendentemente no nivel provincial onde se atoparon as mellores e máis comple-
tas definicións do acoso sexual, que nalgúns casos máis ben poderían cualificarse de
declaracións de principios propostas polo Código de conduta comunitario, a que ás
veces se realiza referencia específica16. Este tipo de cláusulas cando menos amosan a
vontade dos interlocutores sociais asinantes do convenio canto á erradicación da vio-
lencia de xénero, mais resultan insuficientes se non se acompañan de procedementos
específicos de denuncia, constatación da súa veracidade e sanción do acosador. Na
medida en que as vítimas do acoso desexan de maneira prioritaria que este cese,
trataríase de que a negociación colectiva intentase resolver a situación mediante un
procedemento non-xudicial simplificado e sen formalidades excesivas, como suxire

15 SERRANO GARCÍA, J. M. (1999) «Tratamiento de la salud de la mujer trabajadora y del acoso sexual en

la negociación colectiva» en VV. AA. La negociación colectiva en España: una visión cualitativa. Va-

lencia, Tirant Lo Blanch, 770.

16 PÉREZ DEL RÍO, T. (2003) «Discriminación por razón de género y negociación colectiva» en Del Rey

Guanter, S. (dir.) El estado actual de la negociación colectiva en España: balance y perspectivas. Ma-

drid, Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos (MTAS), 627 e ss. e 672 e ss.
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o Código de conduta comunitario. A solución máis axeitada quizais sería que a denun-
cia de acoso se realizase ante os órganos internos de solución de conflitos na empresa,
mais que se ofrecesen solucións para cando esta non sexa considerada solución idó-
nea (por exemplo, cando o acosador ou a acosadora é superior inmediato da vítima).
O convenio debe garantir que as investigacións pertinentes se realizan con absoluto
respecto dos dereitos fundamentais de denunciado e denunciante, e que son
independentes e obxectivas.

Lamentablemente é de sinalarmos que son moi escasos os convenios que establecen
procedementos específicos para a prevención, o control e a sanción do acoso no tra-
ballo, e os que o regulan adoitan ser formalistas en exceso. Nalgún caso, por exem-
plo, o procedemento terá que ser iniciado pola persoa que se sente acosada, que debe-
rá deixar constancia da súa denuncia por escrito, das circunstancias en que o feito ou
os feitos se produciron, da persoa causante da conduta e das súas consecuencias; tras
este escrito, a empresa debe abrir expediente informativo co fin de descubrir a reali-
dade dos feitos e, de ser o caso, dar audiencia ás partes. Finalizado o expediente e
comprobada a realidade dos feitos, a empresa porao en coñecemento do xulgado de
instrución pertinente e procederá ao despedimento do acosador. Como pode observar-
se, o procedemento resulta formalista de máis, xa que a vítima pode desexar denun-
ciar os feitos na empresa, mais non necesariamente na vía xurisdicional.

Resulta de indubidable importancia a creación de organismos ou comisións ad hoc

para entender ou aplicar os procedementos de sanción do acoso, integrados por persoas
formadas especificamente en materia de xénero; porén, son moi escasos os convenios
que o fan. De maneira excepcional, nalgúns convenios créase un procedemento espe-
cial para combater o acoso sexual que responde, ademais, a algunhas das característi-
cas establecidas no Código de conduta comunitario, tales como a sumariedade, en
tanto que haberá de ser o máis breve posible; a confidencialidade, en canto se avoga
pola máxima discreción; e a inmunidade, ao sinalar que non poderá ser adoptado
ningún tipo de represalias contra a persoa denunciante.

Como se sinalou, dos estudos realizados na materia pode deducirse que a regulación
do acoso sexual no nivel provincial de negociación é, sorprendentemente, mellor tan-
to en cantidade como en calidade que no nacional, mais en ambos os niveis deixa
moito que desexar a respecto do acoso sexista. Non obstante, moitas destas fórmulas
aceptables ou mesmo boas desde o punto de vista técnico-xurídico poderían ser adap-
tadas para a prevención e sanción común tanto da violencia de xénero como da vio-
lencia no traballo en xeral.

A VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL E O SEU TRATAMENTO

NA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:48289



290

3. Propostas de futuro

É necesario termos en consideración de cara ao futuro que, mentres os plans de
igualdade poden ou non existir, pois o obrigatorio segundo establece a LOIEMH é a
negociación de medidas de acción positiva, a adopción de medidas de prevención
fronte á violencia de xénero é taxativamente esixida polo art. 48 da mesma lei. Con-
trariamente ao que acontece cos plans de igualdade, na prevención e tutela da violen-
cia de xénero no traballo si que cabe a posibilidade de presentar un protocolo de
actuación modelo, que pode resultar aplicable a calquera empresa e responder ás
suxestións formuladas polo Código de conduta comunitario para a protección de
mulleres e homes no traballo citado máis arriba. Aínda que é preciso recoñecer que
aplicar este tipo de protocolos é moito máis doado nas empresas de máis de 50
traballadores, as pemes poderían tomalo como punto de referencia e realizar as
adaptacións correspondentes, sobre todo no que ten a ver cos procedementos de
denuncia.

A xeito de exemplo, transcríbese un protocolo pensado para unha empresa duns 50
traballadores que entendo é sinxelo, mais asemade completo, e que coas adaptacións
correspondentes podería servir como modelo. Trátase do protocolo da FOREM.
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4. Anexo

Protocolo para combater a violencia de xénero no traballo

Declaración de principios

A salvagarda da dignidade, o dereito á integridade moral e á non-discriminación apa-
recen garantidos na Constitución española e a normativa da Unión Europea, así como
no Estatuto dos traballadores.

En virtude destes dereitos, a FOREM (Fundación Formación e Emprego Miguel Es-
calera) asume que as actitudes de acoso sexual ou por razón de sexo supoñen un
atentado á dignidade dos traballadores e traballadoras, polo que non permitirá nin
tolerará o acoso no traballo.

Por tanto, queda expresamente prohibida calquera acción ou conduta desta natureza,
que será considerada como falta laboral grave ou moi grave, e a FOREM comprométese
a facer uso dos seus poderes directivo e disciplinario para protexer do acoso o cadro
de persoal.

É por iso que a Dirección Xeral e o Comité de Empresa dos traballadores e traballado-
ras da FOREM se comprometen a regular, por medio deste protocolo, a problemática
do acoso no traballo, establecendo un método que se aplique tanto para previr, a tra-
vés da formación, a responsabilidade e a información, como para solucionar as recla-
macións relativas ao acoso sexual ou por razón de sexo coas debidas garantías e to-
mando en consideración as normas constitucionais, laborais e as declaracións relativas
aos principios e dereitos fundamentais no traballo.

Normativa de referencia

O artigo 2.1.c) da Directiva 2006/54/CEE, de 25 de xullo de 2006, do Parlamento
Europeo e do Consello relativa á aplicación do principio de igualdade de oportunida-
des e tratamento entre homes e mulleres no emprego ou a ocupación define o acoso
sexista como:

«A situación en que se produce calquera comportamento indesexado relacionado co
sexo dunha persoa co propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade da persoa,
en particular cando crea un ámbito intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou
ofensivo.»
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O mesmo precepto define o acoso sexual na súa alínea d) como:

«A situación en que se produce calquera comportamento verbal, non-verbal ou físico
indesexado de índole sexual co propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade
dunha persoa, en particular cando crea un ámbito intimidatorio, hostil, degradante,
humillante ou ofensivo.»

Así mesmo, establece que as devanditas situacións serán consideradas discriminatorias
e, xa que logo, prohibidas e sancionadas de forma axeitada, proporcional e disuasoria.

A Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e

homes, establece no seu artigo 7:

«1. Sen prexuízo do establecido no Código penal, para os efectos desta lei constitúe
acoso sexual calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o
propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particu-
lar cando se crea un contorno intimidatorio, degradante ou ofensivo.

2. Constitúe acoso por razón de sexo calquera comportamento realizado en función
do sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de
crear un ámbito intimidatorio, degradante ou ofensivo.

3. Consideraranse en todo caso discriminatorios o acoso sexual e o acoso por razón de
sexo.

4. O condicionamento dun dereito ou dunha expectativa de dereito á aceptación dunha
situación constitutiva de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo considerarase
tamén acto de discriminación por razón de sexo.»

E, no seu artigo 48 establece:

«1. As empresas deberán promover condicións de traballo que eviten o acoso sexual e
o acoso por razón de sexo e arbitrar procedementos específicos para a súa prevención
e para dar saída ás denuncias ou reclamacións que poidan formular os que foren obxecto
deste.

Con esta finalidade poderanse establecer medidas que se deberán negociar cos repre-
sentantes dos traballadores, tales como a elaboración e difusión de códigos de boas
prácticas, a realización de campañas informativas ou accións de formación.
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2. Os representantes dos traballadores deberán contribuír a previr o acoso sexual e o
acoso por razón de sexo no traballo mediante a sensibilización dos traballadores e
traballadoras fronte a este e a información á dirección da empresa das condutas ou
comportamentos de que tivesen coñecemento e que puidesen propicialo.»

Por ACOSO SEXUAL enténdese calquera comportamento de contido sexual de que o au-
tor ou a autora sabe ou debe saber que é ofensivo e molesto para a vítima, como son,
entre outros, os seguintes comportamentos:

a) un contacto físico innecesario, rozamentos ou palmadiñas;

b) observacións suxestivas e desagradables, chistes ou comentarios sobre a aparen-
cia ou o aspecto, e abusos verbais deliberados;

c) convites impúdicos ou comprometedores;

d) uso de imaxes ou pósteres pornográficos nos lugares e ferramentas de traballo;

e) xestos obscenos;

f) observación clandestina de persoas en lugares reservados, como os servizos;

g) demandas de favores sexuais acompañados ou non de promesas explícitas ou im-
plícitas de trato preferencial ou de ameazas en caso de non acceder ao devandito
requirimento (chantaxe);

h) agresións físicas.

Por ACOSO MORAL POR RAZÓN DE XÉNERO enténdese calquera acción ou omisión relacio-
nada co xénero, ou sexa, o conxunto de estereotipos culturais e sociais asociados ao
sexo das persoas e, en especial, relacionada coas situacións de maternidade ou de
asunción doutras cargas familiares, que teñan como finalidade ou como consecuen-
cia atentar contra a dignidade da persoa, sexa muller ou home, a través da creación
dun ámbito intimidatorio, hostil, humillante ou ofensivo, como son entre outros
comportamentos:

a) ordes contraditorias e vexatorias;

b) comentarios continuos e vexatorios sobre o aspecto físico, a ideoloxía ou a opción
sexual;
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c) vixilancia extrema e continua;

d) descualificacións públicas e reiteradas sobre a persoa e o seu traballo.

A totalidade do persoal ao servizo da Fundación DEBERÁ RESPECTAR A DIGNIDADE DAS
PERSOAS e evitar cometer condutas constitutivas de acoso sexual ou moral por razón de
xénero.

Calquera traballador ou traballadora ao servizo da FOREM pode formular unha queixa
escrita ou verbal relativa a acoso sexual ou moral por razón de xénero ante a Comi-
sión de Igualdade, o Departamento de Recursos Humanos, o Comité de Empresa ou o
Comité de Seguridade e Saúde.

Procedemento informal

A Comisión de Igualdade ou a persoa en quen delegar entrará en contacto, de forma
confidencial, coa persoa denunciada, soa ou en compañía da persoa denunciante,
a elección desta, para manifestarlle a existencia dunha queixa sobre a súa conduta e as
responsabilidades disciplinarias en que, de seren certas e de reiterárense as condutas
denunciadas, a persoa denunciada podería incorrer. A persoa denunciada poderá
ofrecer as explicacións que considere convenientes. O membro ou os membros da
Comisión de Igualdade, neste procedemento informal de solución, limitaranse exclu-
sivamente a transmitir a queixa e informar a persoa denunciada das eventuais respon-
sabilidades disciplinarias.

O obxectivo do procedemento informal será resolver o problema extraoficialmente;
en ocasións, o feito de lle manifestar ao presunto agresor as consecuencias ofensivas
e intimidatorias que xera o seu comportamento é suficiente para que se solucione o
problema.

O procedemento ha de ser áxil e rápido, debe outorgar credibilidade e ten que protexer
a confidencialidade e a dignidade das persoas afectadas; para tal efecto e ao seu inicio
ás partes afectadas seranlles asignados códigos numéricos; así mesmo, procurará a
protección suficiente da vítima, canto á súa seguridade e saúde, intervirá para impedir
a continuidade das presuntas situacións de acoso e establecerá para este efecto as
medidas preventivas necesarias, tendo en conta as posibles consecuencias tanto físi-
cas como psicolóxicas que se deriven desta situación, para atender especialmente as
circunstancias laborais que rodeen a presunta vítima.
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No prazo de quince días, contados a partir da presentación da denuncia, darase por
finalizado o proceso. É necesario que se valore a consistencia da denuncia e se indi-
que a consecución ou non da finalidade do proceso informal. De ser o caso, proporanse
as actuacións que se estimen convenientes, mesmo a apertura dun proceso formal se a
solución atopada non fose admitida por ambas as partes.

Procedemento formal

Se a persoa denunciante non se considera satisfeita na solución alcanzada no
procedemento informal, ben por entender insuficientes as explicacións ofrecidas ou
ben por se producir a reiteración nas condutas denunciadas, ou se non considerou
aconsellable acudir ao procedemento informal de solución, e sen prexuízo do seu
dereito a denunciar na vía civil, laboral ou a querelarse na vía penal, poderá formular
unha denuncia formal coa finalidade de dilucidar as eventuais responsabilidades dis-
ciplinarias da persoa denunciada. Tal denuncia poderá formalizarse ante Recursos
Humanos, a Comisión de Igualdade, o Comité de Empresa ou o Comité de Seguridade
e Saúde. Garántese a máxima seriedade e confidencialidade de todas as denuncias
formais, así como a debida protección fronte a eventuais represalias das persoas que
denuncien ou testifiquen no procedemento, salvo se actuaren de mala fe.

Inicio do proceso

A vítima, o Comité de Empresa, o Departamento de Recursos Humanos, a Comisión
de Igualdade, o Comité de Seguridade e Saúde ou calquera outra persoa que teña
coñecemento dalgún acto de acoso poderá denunciar persoalmente ou por medio de
terceiros o presunto agresor ante calquera das instancias previstas no proceso. Cando
se trate de denuncias verbais, Recursos Humanos valorará a fonte, a natureza e a
seriedade da devandita denuncia, e se atopa indicios abondos actuará de oficio e in-
vestigará a situación denunciada.

Unha vez que Recursos Humanos, a Comisión de Igualdade, o Comité de Empresa ou
o Comité de Seguridade e Saúde teñan coñecemento do problema formulado, solicita-
rán por escrito e convenientemente asinada a denuncia do traballador.

Procedemento

Recursos Humanos actuará de interlocutor nas entrevistas coa persoa afectada, que
poderá solicitar a presenza da persoa do Comité de Empresa, da Comisión de Igualdade
ou do Comité de Seguridade e Saúde que ela designe. Se non houbese ninguén pre-
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sente, porque a persoa afectada non a reclamase, o Departamento de Recursos Huma-
nos informará puntualmente da situación a Comisión de Igualdade.

Intentarase solicitar toda a información cunha única explicación dos feitos (agás que
resultase imprescindible establecer posteriores entrevistas para a resolución do caso),
e garantirase a confidencialidade e a axilidade no trámite.

De xeito inmediato manterase unha entrevista coa persoa denunciada co fin de lle
transmitir unha información detallada sobre a natureza dos feitos que se lle imputan e
obter a súa versión.

Conclusión do proceso. Aplicación de medidas preventivas e sancionadoras

No prazo máximo de trinta días laborables, contados a partir da presentación da de-
nuncia, Recursos Humanos elaborará e aprobará un informe sobre o suposto de acoso
investigado, no cal indicará as conclusións alcanzadas, as circunstancias agravantes
ou atenuantes observadas e procederá, de ser o caso, a tomar as medidas disciplinarias
oportunas.

No suposto de que sexa necesario e até o peche do procedemento, unha vez verifica-
dos os indicios da existencia de acoso, determinarase cautelarmente a separación da
vítima do presunto acosador, así como outras medidas preventivas que se consideren
oportunas. Estas medidas non poderán supor para a vítima en ningún caso un prexuízo
ou menoscabo nas condicións de traballo, nin modificación substancial destas.

Garantirase que no ámbito da Fundación non se produzan represalias contra as persoas
que denuncien, testemuñen, axuden ou participen en investigacións de acoso, ao igual
que sobre as persoas que se opoñan a calquera conduta deste tipo, xa sexa sobre si
mesmos ou fronte a terceiros.

A pesar do anterior, as denuncias, alegacións ou declaracións realizadas que se
demostren como intencionadamente deshonestas ou dolosas poderán ser constitutivas
de actuación disciplinaria, sen prexuízo das restantes accións que en dereito puidesen
corresponder.

De se produciren represalias ou existir algún prexuízo para a vítima durante o acoso,
esta terá o dereito a ser restituída nas condicións en que se atopaba antes deste.
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Serán consideradas FALTAS MOI GRAVES e sancionadas de acordo co establecido na
normativa vixente:

a) A chantaxe sexual, é dicir, o condicionamento do acceso ao emprego, dunha con-
dición de emprego ou do mantemento do emprego, á aceptación pola vítima dun favor
de contido sexual, aínda que a ameaza explícita ou implícita nese condicionamento
non chegue a cumprirse de forma efectiva.

b) O acoso ambiental, é dicir, a creación dun ámbito laboral intimidatorio, hostil ou
humillante de contido sexual, cando pola gravidade do feito e demais circunstancias
concorrentes mereza, en atención ao principio de proporcionalidade, a consideración
de incumprimento moi grave.

c) A reiteración das condutas ofensivas despois de que a vítima utilizase o procede-
mento informal de solución.

d) Os feitos constitutivos de delito despois de se ditar sentenza xudicial condenatoria
da persoa denunciada, sen poder vulnerarse o principio de non bis in ídem (non dúas
veces polo mesmo).

Nos demais casos, o acoso sexual considerarase FALTA GRAVE e como tal será sancionada.

Quen realice actos de ACOSO MORAL por razón de xénero ou imparta ordes tendentes á
súa realización incorrerá na responsabilidade disciplinaria derivada dun acto
discriminatorio por razón de sexo.

Política de divulgación

Os mecanismos para divulgar este protocolo serán os seguintes:

– Mediante circular enviada a todos os traballadores e traballadoras.

– Publicación na intranet, xunto co Convenio colectivo e o Pacto de articulación.
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Resumo

O traballo trata a cuestión dos xuros de mora procesual que están previstos no artigo 576 da

Lei de axuizamento civil desde a perspectiva da execución de sentenzas fronte á Administra-

ción da Seguridade Social, partindo da doutrina do Tribunal Constitucional que se referiu a

esta materia e facendo mención ás sentenzas do Tribunal Supremo que se fixeron eco desta.

Analízanse os aspectos referidos á determinación do dies a quo a partir do cal se xeran os

xuros procesuais, a contía dos xuros procesuais a cargo da Administración e a incidencia do

prazo de tres meses con que conta a Administración para proceder ao pagamento das cantida-

des debidas. Faise referencia tamén aos distintos supostos que poden xurdir ao aplicar o artigo

576 da Lei de axuizamento civil.

Palabras chave: proceso laboral, xuros procesuais, execución de sentenzas, Seguridade So-

cial, prescrición.

Abstract

This work discusses the issue provided for in article 576 of the Code of Civil Procedure from

the point of view of the execution of judgments against the Social Security Administration,

based on the doctrine from the Constitutional Court and Supreme Court which have explained

this subject. It discusses the aspects relating to the determination of the «dies a quo» from

which procedural interest is produced, the amount of legal interest by the Administration and

the Administration three-month period available to pay the amounts owed. It also refers to the

different cases that may show when we apply article 576 of the Code of Civil Procedure.

Keywords: work proceeds, legal interest, judgments’ executions, social security, prescription.
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1. Introdución

O traballo trata a cuestión dos xuros de mora procesual previstos no artigo 576 da Lei
de axuizamento civil desde a perspectiva da execución de sentenzas fronte á Adminis-
tración da Seguridade Social, partindo da doutrina do Tribunal Constitucional que se
referiu a esta materia e facendo mención ás sentenzas do Tribunal Supremo que se
fixeron eco desta. Analízanse os aspectos referidos á determinación do dies a quo a
partir do cal se xeran os xuros procesuais, a contía dos xuros procesuais a cargo da
Administración e a incidencia do prazo de tres meses con que conta a Administración
para proceder ao pagamento das cantidades debidas. E faise referencia, en fin, tamén
aos distintos supostos que se poden formular ao aplicar o artigo 576 da Lei de
axuizamento civil1, segundo o cal: 1) «desde que fose ditada en primeira instancia,
toda sentenza ou resolución que condene ao pagamento dunha cantidade de diñeiro
líquida determinará, en favor do acredor, a remuneración dun xuro anual igual ao do
xuro legal do diñeiro incrementado en dous puntos ou o que corresponda por pacto
das partes ou por disposición especial da lei2»; 2) «nos casos de revogación parcial,
o tribunal resolverá sobre os xuros de mora procesual conforme ao seu prudente arbi-
trio, razoándoo para o efecto3»; e 3) «o establecido nas anteriores epígrafes será de
aplicación en todo tipo de resolucións xudiciais de calquera orde xurisdicional que
conteñan condena ao pagamento de cantidade líquida, salvo as especialidades legal-
mente previstas para as facendas públicas4».

E é que este precepto e aqueles a que se remite na última epígrafe como especialida-
des que rexen para as facendas públicas deron lugar a numerosos pronunciamentos do
Tribunal Constitucional que determinaron a interpretación que se lles debe dar de
conformidade co artigo 14 da Constitución. Polo demais, é preciso sinalarmos que os
xuros a que alude o artigo 576 da Lei de axuizamento civil viñeron denominándose
tradicionalmente xuros procesuais ou xuros legais, a diferenza dos previstos no artigo
1108 do Código civil5, que se denominan xuros moratorios. Así mesmo, hase de indi-
car que o artigo 576 da Lei de axuizamento civil ten un contido equivalente ao do

1 BOE de 8 de xaneiro de 2000.

2 Véxase a epígrafe 1 do artigo 576 da LAC.

3 Ibídem, epígrafe 2.

4 Ibídem, epígrafe 3.

5 Artigo 1108 do Código civil: «Se a obriga consistise no pagamento dunha cantidade de diñeiro e o

debedor incorrese en mora, a indemnización de danos e prexuízos, non habendo pacto en contrario,

consistirá no pagamento dos xuros convidos, e a falta de convenio, no xuro legal».
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artigo 921 da Lei de axuizamento civil de 1881 derrogada, en relación co cal se ditou
o maior número de resolucións xudiciais acerca do sentido que se lle debe dar a este.
E o mesmo ocorre coa norma que regulaba as especialidades previstas para a Facenda
pública a respecto do pagamento de xuros legais, que era o artigo 45 da Lei xeral
orzamentaria, aprobada polo Real decreto lexislativo 1091/1988, de 23 de setembro6,
cuxo contido pasou ao artigo 24 da Lei xeral orzamentaria 47/2003, de 26 de novembro7.

2. Iura novit curia

O primeiro que se debe dicir no tocante aos xuros procesuais é que nacen ope legis e
non requiren un pedimento expreso para se produciren nin que se realice un
pronunciamento expreso sobre eles na resolución da sentenza que condena ao paga-
mento dunha cantidade de diñeiro líquida. Neste sentido, a sentenza do Tribunal Cons-
titucional 167/1985, de 10 de decembro, di que a sentenza non infrinxe o dereito á
tutela xudicial efectiva (artigo 24 da Constitución) se non fai referencia aos xuros que
están establecidos no artigo 921 da Lei de axuizamento civil, porque «nacendo eses
xuros non dunha sentenza declarativa, senón por imperativo da lei8, e sendo obrigatorio
o coñecemento da lei por parte dos órganos inseridos no poder xudicial (que iso e non
outra cousa significa o brocardo iura novit curia), nin fai falta pedir o que a lei man-
da, nin comete incongruencia o xuíz que silencia un petitum de tal natureza9».

Como o propio Tribunal Constitucional precisa: «Os xuros do artigo 921 da Lei de
axuizamento civil nacen, neste caso, desde que o propio xuíz da instancia condenou ao
pagamento da cantidade líquida (...), e nacerían, incluso, aínda que o demandante non
os pedise, e poderá esixilos, en caso de non se pagar de xeito inmediato a condena
principal, a partir da data da sentenza de instancia, pois a consecuencia que a norma

6 BOE de 29 de setembro.

7 BOE de 27 de novembro.

8 Parágrafo cuarto do artigo 921 da LAC de 1881: «Cando a resolución condene ao pagamento dunha

cantidade líquida, esta xerará en favor do acredor, desde que aquela fose ditada en primeira instancia até

que sexa totalmente executada, un xuro anual igual ao do xuro legal do diñeiro incrementado en dous

puntos, ou o que corresponda por pacto das partes, ou disposición especial, salvo que interposto o recur-

so a resolución fose totalmente revogada. Nos casos de revogación parcial, o Tribunal resolverá confor-

me ao seu prudente arbitrio, razoándoo para o efecto».

9 Véxase o fundamento xurídico único, parágrafo segundo, da Sentenza do Tribunal Constitucional 167/

1985, de 10 de decembro.
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legal (artigo 921, cuarto, da Lei de axuizamento civil) anoa á condena a cantidade
líquida, isto é, o nacemento en favor do acredor dun xuro anual igual ao xuro legal
incrementado en dous puntos, non necesita ser obxecto dun pedimento da demanda10».

3. Especialidades legalmente previstas para a Facenda pública

O artigo 24 da Lei 47/2003 xeral orzamentaria, de 26 de novembro11, establece que
«se a Administración non lle pagase ao acredor da Facenda pública estatal dentro dos
tres meses seguintes ao día de notificación da resolución xudicial ou do recoñecemento
da obriga, terá que lle aboar o xuro sinalado no artigo 17 epígrafe 2 desta lei, sobre a
cantidade debida, desde que o acredor, unha vez transcorrido o devandito prazo, re-
clame por escrito o cumprimento da obriga12».

O anterior precepto resulta tamén aplicable á Administración da Seguridade Social en
virtude da remisión que hai que entender que se fai a este no artigo 85 da Lei xeral da
Seguridade Social, aprobada por Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño13,
segundo o cal, aos bens e aos dereitos do patrimonio da Seguridade Social sonlles de
aplicación os artigos 44, 45 e 46 do Real decreto lexislativo 1091/1988, de 23 de
setembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral orzamentaria14.

As dúbidas interpretativas que suscitou o artigo 24 da Lei 47/2003 xeral orzamentaria
(antigo artigo 45 da Lei xeral orzamentaria de 1988) basicamente referíronse a tres
cuestións: 1) o dies a quo a partir do cal se xeran os xuros procesuais; 2) a contía dos
xuros procesuais a cargo da Administración; e c) o alcance das expresións sobre a
necesidade de que transcorra un prazo de tres meses e de que se produza a reclama-
ción por escrito do acredor.

10 Ibídem, fundamento xurídico único, parágrafo 2.

11 BOE de 27 de novembro.

12 Véxase o parágrafo primeiro do art. 24 da Lei 47/2003 xeral orzamentaria.

13 BOE do 29 de xuño.

14 O artigo 45 da Lei xeral orzamentaria de 1988 di: «Se a Administración non lle pagase ao acredor da

Facenda Pública dentro dos tres meses seguintes ao día de notificación da resolución xudicial ou do

recoñecemento da obriga, terá que lle aboar o xuro sinalado no artigo 36, parágrafo segundo, desta lei,

sobre a cantidade debida, desde que o acredor reclame por escrito o cumprimento da obriga».
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3.1. Dies a quo a partir do cal se xeran os xuros procesuais

En relación coa primeira das cuestións, expoñía o antigo artigo 45 da Lei xeral
orzamentaria de 1988 a dúbida de se a remuneración dos xuros a cargo da Administra-
ción se producía desde que se dita a sentenza de primeira instancia ou desde que a
sentenza queda firme. Sobre isto pronunciouse o Tribunal Constitucional na Sentenza
69/1996, de 18 abril, e resolveu que o dies a quo a partir do cal se produce a remunera-
ción de xuros de mora procesual é o da data da sentenza ditada en primeira instancia.

Para chegar á anterior conclusión, o Tribunal Constitucional tivo en conta o que está
establecido no artigo 921 da Lei de axuizamento civil de 1881, a partir do cal constata
que «é un dato e aquí non hai dúbida ningunha pola claridade meridiana do texto, que
de ser debedor calquera cidadán e acredora a Administración pública, cando a resolu-
ción condene ao pagamento dunha cantidade líquida esta xerará xuros en favor do
acredor, desde que aquela fose ditada en primeira instancia até que sexa totalmente
executada» (artigo 921, parágrafo cuarto, da Lei de axuizamento civil de 1881)15.

Non obstante, comproba o Tribunal Constitucional que, «na situación oposta, de pe-
sar a obriga de pagar sobre a Facenda, o texto é ambiguo por impreciso, xa que a
remuneración se pon no día en que fose notificada a resolución xudicial (artigo 45 da
Lei xeral orzamentaria), sen aclarar se é a de instancia ou a ditada en vía de recurso
nin por tanto se ha de ser firme ou non16».

Para resolver o problema, o Tribunal Constitucional parte das consideracións que fixo
na Sentenza 206/1993, de 22 de xuño, sobre a función indemnizatoria que cumpren os
xuros de mora procesual, en que sinala que «a efectividade da tutela xudicial, garantida
constitucionalmente, esixe non só que se cumpra a resolución, a parte dispositiva da
sentenza ou dos autos ditados para a súa execución, nos procedementos arbitrados
para o efecto en cada orde xurisdicional, senón que o gañador consiga o restablecemento
pleno do seu dereito, até a restitutio in integrum, na cal se comprende a compensación
polo dano sufrido (STC 32/1982). Neste sentido actúa o xuro de mora, cuxa función
exclusiva é esa, á marxe da eventual actualización monetaria para restablecer a depre-
ciación permanente (...). Non se trata, por iso, de “conservar o valor nominal consig-

15 Véxase o fundamento xurídico 4.º, parágrafo primeiro, da Sentenza do Tribunal Constitucional 69/

1996, de 18 de abril.

16 Ibídem, fundamento xurídico 4.º, parágrafo primeiro.
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nado na resolución xudicial” (STC 114/1992), senón de indemnizar o acredor impa-
gado o lucro cesante, dándolle o que puidese obter en circunstancias normais da
cantidade líquida que se lle debe17».

Atendendo a esta finalidade, entende o Tribunal Constitucional que os xuros pro-
cesuais son unha esixencia material de xustiza, principio reitor do noso estado de
dereito e que, por este motivo «ha de ser rexeitada de plano a posibilidade de que o
cidadán, cando trate coas administracións públicas e sexa o seu acredor, resulte peor
tratado por non conseguir a íntegra compensación dun dereito de crédito recoñecido
xudicialmente18».

A anterior afirmación susténtaa o Tribunal Constitucional na idea de que tal situación
configuraría «un réxime xurídico desigual cun resultado cuantitativo distinto para un
mesmo suposto de feito, en función da distinta condición do suxeito acredor, intuitu

personae, desigualdade que por carecer dun fundamento obxectivo que o xustifique
pode ser cualificada como discriminatoria19». E no caso que analiza estima que «non
hai unha razón constitucionalmente relevante para xustificar un distinto tratamento na
remuneración do xuro de mora, segundo a posición que ocupe a Facenda pública e só
por ela20». A razón que leva ao Tribunal Constitucional a realizar o anterior
pronunciamento estriba en que «unha vez perfeccionada a relación xurídica, calquera
que foren a súa natureza, pública ou privada e a súa orixe ou fonte, a autonomía da
vontade ou a lei e mesmo aínda que for o reflexo final do exercicio dunha potestade
como a tributaria ou a sancionadora, a Facenda é xa un dos seus suxeitos activo ou
pasivo, sen unha posición preeminente nin prerrogativa exorbitante ningunha21».

O anterior razoamento levaría o Tribunal Constitucional a declarar a inconstituciona-
lidade do artigo 45 da Lei xeral orzamentaria, se se entendese que este establece como
data a partir da cal se xeran xuros de mora procesual a da sentenza firme que resolve
o recurso. Porén, chega a unha interpretación do precepto conforme coa Constitución,
integrándoo no sector do ordenamento que regula a execución de sentenzas, e poñén-
doo en relación co artigo 921 da Lei de axuizamento civil que recolle explicitamente

17 Véxase o fundamento xurídico 2.º, parágrafo cuarto, da Sentenza do Tribunal Constitucional 206/

1993, de 22 de xuño

18 Véxase o fundamento xurídico 5.º da Sentenza do Tribunal Constitucional 69/1996, de 18 de abril.

19 Ibídem, fundamento xurídico 4.º, parágrafo segundo.

20 Ibídem, fundamento xurídico 5.º.

21 Ibídem, fundamento xurídico 5.º.
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un mesmo suposto de feito abstracto cunha mesma finalidade e por iso baixo unha
mesma ratio ou criterio regulador, mais desde outro dos suxeitos, o cidadán. Segundo
este precepto, a resolución a partir da cal han de correr os xuros é a de primeira
instancia. Di neste sentido o Tribunal Constitucional que «iluminado un precepto
–artigo 45 da Lei xeral orzamentaria– polo seu correlativo –artigo 921 da Lei de
axuizamento civil– compoñentes ambos dunha mesma estrutura normativa, a conclu-
sión así obtida respecta escrupulosamente o principio de igualdade, sen introducir
discriminación ningunha. A posición equivalente e reversible dos suxeitos da relación
xurídica substantiva produce un resultado común. Outra solución levaría a fomentar o
exercicio indiscriminado do dereito aos recursos pola Facenda pública22».

De acordo coa Sentenza do Tribunal Constitucional 69/1996, de 18 abril, é claro que
ditada unha sentenza que conteña un pronunciamento de condena ao pagamento dunha
cantidade de diñeiro líquida, esta xera o xuro legal do diñeiro en favor do acredor,
e calquera que for o debedor, desde a data da sentenza de primeira instancia.

Con todo, a pesar do anterior pronunciamento do Tribunal Constitucional, no sentido
de que os xuros procesuais se xeran desde a data da sentenza de primeira instancia,
a Sala do Social do Tribunal Supremo, na Sentenza de 7 de novembro de 200723,
declara que o dies a quo do cómputo dos xuros procesuais é o da «notificación» da
resolución de instancia e non o da data desta24.

3.2. Contía dos xuros procesuais a cargo da Administración

En relación coa segunda cuestión sobre os xuros procesuais, trátase de saber se a
Administración está obrigada a pagar o incremento de dous puntos sobre o tipo do
xuro legal, previsto no artigo 576.1 da Lei de axuizamento civil.

O antigo artigo 45 da Lei xeral orzamentaria, e o actual artigo 24, en materia de
pagamento de xuros legais polo atraso da Administración no cumprimento das obrigas,
tan só recollía o aboamento do xuro legal do diñeiro sen ningún incremento, o que foi
declarado conforme coa Constitución pola Sentenza do Tribunal Constitucional 206/
1993, de 22 de xuño.

22 Ibídem, fundamento xurídico 6.º.

23 Recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 3780/2006.

24 Véxase o fundamento de dereito 3.º da Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Social) de 7 de novembro

de 2007 (rec. n.º 3780/2006).
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Segundo esta sentenza, non son iguais as situacións da Facenda pública e dos demais
no que concirne ao cumprimento das sentenzas que condenan ao pagamento dunha
cantidade, «por estar sometido o Estado e as entidades integrantes do sector público
ao réxime de contabilidade pública (artigo 122 da Lei xeral orzamentaria), como prin-
cipio reitor da súa actividade, que leva consigo un sen número de formalidades,
concibidas como garantías da intanxibilidade dos caudais públicos, dentro dunhas
canles máis ríxidas que nos demais sectores das Administracións públicas25».

Tendo en conta a anterior circunstancia, o Tribunal Constitucional di que «non é a
posición preeminente da Facenda pública, personificación sectorial da Administra-
ción, como titular de potestades e prerrogativas, o dato determinante do diferente
tratamento a respecto dos xuros procesuais en execución das sentenzas, senón ao
contrario, a minusvalía derivada dos principios de legalidade e de contabilidade pú-
blica aos cales aparece sometida constitucionalmente, que condicionan a súa actua-
ción e obstaculizan a axilidade de movementos moi por debaixo do nivel dos particu-
lares no exercicio da súa liberdade (autonomía da vontade no campo xurídico).
En definitiva, prodúcese sempre, houber ou non consignación orzamentaria, unha de-
mora inercial ou institucional, achacable ao sistema de garantías para o correcto manexo
dos diñeiros públicos que se traduce nun procedemento inzado de cautelas, en benefi-
cio de todos, demora, pois, que non é imputable á Administración pública nin aos seus
axentes. Non se trata dunha tardanza caprichosa ou arbitraria, senón que finca a súa
raíz en razóns profundas dos intereses xerais aos cales ha de servir a Administración
e nas características obxectivables desta. Se iso se pon en relación co carácter puniti-
vo, sancionador ou disuasorio da recarga de dous puntos cuestionada, resulta que esa
demora inmanente non pode ser chamada «mora» nun sentido rigorosamente xurídico,
pois tal cualificación non corresponde propiamente a calquera atraso, senón ao atraso
culpable en cumprir a prestación debida, segundo foi definida xurisprudencialmente
sen desmaio ningún, conformando doutrina legal ao respecto co valor normativo com-
plementario que lle asigna o Código civil (artigo 1.6)26».

En consecuencia, considera o Tribunal Constitucional que a diferenza de tratamento
consistente en non lle esixir á Administración o incremento de dous puntos sobre o
tipo do xuro legal cando se produce un atraso no cumprimento das súas obrigas está
xustificada, é obxectiva e razoable e non arbitraria, artificiosa ou discriminatoria.

25 Véxase o fundamento xurídico 4.º, parágrafo primeiro, da Sentenza del Tribunal Constitucional 206/

1993, de 22 de xuño.

26 Ibídem, fundamento xurídico 4.º, parágrafo terceiro.
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3.3. Alcance das expresións que utiliza o artigo 24 da Lei xeral orzamentaria

sobre a necesidade de que transcorra un prazo de tres meses desde a notificación

da sentenza, e se produza a reclamación por escrito do acredor, para que xurda

a obriga de pagar xuros por parte da Administración

A Sentenza do Tribunal Constitucional 23/1997, de 11 de febreiro, trata a interpreta-
ción destas cuestións, que son as mesmas que as que formulaba o antigo artigo 45 da
Lei xeral orzamentaria como especialidades da Facenda pública en materia de paga-
mento dos xuros de mora, isto é, a necesidade de que se produza a notificación da
resolución xudicial, o transcurso dun prazo de tres meses e a esixencia da interposi-
ción por escrito do acredor.

Segundo a anterior sentenza, unha interpretación do artigo 45 da Lei xeral orzamentaria
acorde co dereito constitucional de igualdade debe dar como resultado que o particu-
lar logre a íntegra satisfacción do seu dereito, o que se consegue percibindo os xuros
durante o tempo que estivo privado da cantidade debida, incluído o período de tres
meses a que alude o artigo 45 da Lei xeral orzamentaria, isto é, polo que á aplicación
do artigo 576 da Lei de axuizamento civil se refire, desde que a sentenza de primeira
instancia se dita.

Ao respecto, o Tribunal Constitucional declara que: «debe terse en conta que o que
aquí se axuíza non é o outorgamento á Facenda pública dun prazo de tres meses para
proceder ao cumprimento da sentenza desde a data da súa notificación, doadamente
xustificable polo seu sometemento a un estrito réxime orzamentario. O que temos que
resolver é se pode admitirse, como compatible co artigo 14 da Constitución, un
entendemento do artigo 45 da Lei xeral orzamentaria (...) conforme ao cal a Adminis-
tración non incorre en mora “ínterim non transcorresen os prazos que establece o
artigo 45 da Lei xeral orzamentaria, que esixe que transcorran tres meses desde a
notificación da sentenza ou o recoñecemento da obriga de pagamento, e a posterior
reclamación do interesado27” (fundamento de dereito cuarto)».

O Tribunal Constitucional estima que non é posible atopar ningún ben ou principio
constitucional cuxa protección esixa ese tratamento privilexiado ante a necesaria
igualdade que debe existir entre a Administración e o particular unha vez que se per-
fecciona a relación xurídica e a esixencia de efectividade da tutela xudicial garantida

27 Véxase o fundamento xurídico 5.º, parágrafo segundo, da Sentenza do Tribunal Constitucional 23/

1997, de 11 de febreiro.
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constitucionalmente en orde a que o gañador consiga o restablecemento pleno do seu
dereito até a restitutio in integrum.

Se se lle negan ao particular os xuros xerados durante este período –di o Tribunal
Constitucional– de ningún xeito conseguirá a plena satisfacción do seu dereito, pois,
ao ter que acudir ao proceso para lograr o seu recoñecemento, o tempo empregado
para iso xerará de seu uns prexuízos que quedarán sen resarcir.

Conclúe o Tribunal Constitucional na sentenza comentada que «a constatada vulnera-
ción do principio de igualdade non trae necesariamente causa do disposto no precepto
legal aplicado, o artigo 45 da Lei xeral orzamentaria, de tal modo que nos atopásemos
no suposto previsto no artigo 55.2 da Lei orgánica do Tribunal Constitucional», senón
que, «como se declarou na xa citada STC 69/1996, no mencionado precepto
“manéxanse dúas situacións diferentes que orixinan outras tantas clases de xuros.
Unha comprende o que, con carácter indemnizatorio, compensa a mora ou atraso no
pagamento, como complemento dunha prestación de dar unha cantidade de diñeiro
(artigo 1100 do Código civil), e a súa remuneración prodúcese, con ou sen sentenza,
cando se perfecciona a obriga que os orixina. Outra, o chamado xuro procesual”
(fundamento xurídico primeiro). Sendo iso así, é claro que, por máis que sexan facti-
bles interpretacións do precepto considerado, como a que aquí se fixo, que serían
contrarias ao artigo 14 da CE, a súa mera posibilidade non chega de ningún xeito a
excluír, antes ao contrario, outras interpretacións acordes co dereito fundamental á
igualdade, de tal modo que non cabe imputar ao lexislador o resultado discriminatorio
producido28».

Esta sentenza, ao outorgar o amparo ao recorrente, nega unha interpretación do artigo
45 da Lei xeral orzamentaria no sentido de que a Administración non incorre en mora
ínterim non transcorresen os prazos que establece o artigo 45 da Lei xeral orzamentaria,
que esixe que pasen tres meses desde a notificación da sentenza, ou recoñecemento da
obriga de pagamento, e a posterior reclamación do interesado. No seu lugar, propug-
na unha interpretación deste no sentido de que o particular ten dereito a percibir os
xuros durante o tempo que estivo privado da cantidade debida, o que, en consecuen-
cia, debe incluír o período de tres meses a que alude o artigo 45 da Lei xeral
orzamentaria.

28 Ibídem, fundamento xurídico 6.º.
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Coa doutrina contida na anterior sentenza parece entrar en contradición a Sentenza do
Tribunal Constitucional 157/2005, de 20 de xuño, en que se declara que non contravén
a doutrina constitucional sobre o artigo 45 da Lei xeral orzamentaria a resolución
xudicial que rexeita o pedimento de xuros cando a Administración, tomando como
referencia a sentenza de instancia, aboa as cantidades debidas dentro do prazo dos
tres meses de que dispón para iso. Neste caso considérase que o prazo de tres meses
para cumprir a resolución xudicial se xustifica polo sometemento da Administración
a un estrito réxime orzamentario, e que se aboa a débeda dentro do prazo expresado,
non incorre en mora29.

Pola súa banda, a Sala do Social do Tribunal Supremo, na súa sentenza con data de 11
de decembro de 200730, declara que os xuros se deben desde a data de notificación da
sentenza de primeiro grao. Segundo esta sentenza o prazo de tres meses que a Lei
xeral orzamentaria lle concede á Administración Tributaria non significa que ese tempo
deba ser excluído do cómputo dos xuros, senón que ten como finalidade facilitarlle á
Administración o control do gasto e conceder a autorización pertinente para o
aboamento da débeda, ora ben, nada máis, por iso a sentenza desa sala de 13 de
decembro de 2002 fala de prazo de graza de tres meses31.

Conforme ás anteriores sentenzas é posible distinguirmos dous momentos no artigo
24 da Lei xeral orzamentaria: a) o do comezo da xeración dos xuros, que é o da
sentenza ditada na primeira instancia; e b) o da esixibilidade de tales xuros, que se
produce cando a sentenza é firme e transcorreron tres meses desde que a sentenza de
primeira instancia se dita sen que se realizase o pagamento, de modo que, se a Admi-
nistración paga a cantidade adebedada dentro dos tres meses seguintes á data en que
fose ditada a sentenza en primeira instancia, non está obrigada ao pagamento dos
xuros legais por non lle seren esixibles.

En consecuencia, o dito prazo de tres meses é o tempo con que a Administración
conta, desde que se dita a sentenza de primeira instancia, para cumprir as sentenzas
que a condenan ao pagamento dunha cantidade, transcorrido o cal sen que a senten-
za se cumpra, xorde a obriga de pagar xuros, sen que se poidan reclamar até que a
sentenza sexa firme.

29 Véxase o fundamento xurídico 6.º, en relación co fundamento xurídico primeiro, da STC 157/2005, de

20 de xuño.

30 Recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1513/2007.

31 Ibídem, fundamento de dereito 2.º.
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Non obstante, creo que tamén son posibles outras interpretacións do artigo 24 da Lei
xeral orzamentaria no sentido de que os xuros se xeran en todo caso desde que se dita
a sentenza de primeira instancia, sen que se poida esixir ou instar a súa execución até
transcorridos tres meses desde que a sentenza firme sexa comunicada ao órgano que a
deba cumprir32.

4. Regulación legal da execución de sentenzas que condenan a Administración

da Seguridade Social ao pagamento dunha prestación

As prestacións da Seguridade Social poden consistir en cantidades a tanto alzado
(incapacidade permanente parcial, indemnización por lesións permanentes non-inva-
lidantes, indemnización a favor dos familiares do traballador morto por accidente de
traballo ou enfermidade profesional) ou en prestacións periódicas vitalicias (pensións,
as que se recoñecen nos casos de incapacidade permanente, xubilación, viuvez,
orfandade).

Nos procesos que versen sobre o recoñecemento ou a denegación do dereito a obter
prestacións da Seguridade Social, as sentenzas que se diten son susceptibles de recur-
so de suplicación conforme ao artigo 189.1 c) da Lei de procedemento laboral33.

A execución provisional de sentenzas condenatorias en materia de Seguridade Social
regúlase nos arts. 292 a 294 da Lei de procedemento laboral, en que se distingue entre
as prestacións que son de pagamento periódico (artigo 292 da Lei de procedemento
laboral) e as que son de pagamento único (artigo 293 da Lei de procedemento labo-
ral). Cando a sentenza lle recoñeza ao beneficiario o dereito a percibir unha presta-
ción de pagamento periódico, se se recorre, ten que se aboar a prestación «durante a
tramitación do recurso» (artigos 192.4 e 292.1 da Lei de procedemento laboral).

No tocante aos atrasos que se xeran desde a data do feito causante da prestación até
que comeza o seu aboamento pola Administración durante a tramitación do recurso,
só se fan efectivos se a sentenza que resolve o recurso é favorable ao beneficiario, sen
que se poida formular a execución provisional deses atrasos, por ser as únicas conde-

32 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 81/2003, de 30 de abril, e o artigo 106 da Lei 29/1998,

de 13 de xullo, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo co-

mún.

33 Real decreto lexislativo 2/1995, de 7 de abril. BOE de 11 de abril.
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nas a cantidades a tanto alzado que a Lei de procedemento laboral permite executar
provisionalmente en materia de Seguridade Social as que deriven de prestacións de
pagamento único (artigo 293 da Lei de procedemento laboral). É por iso que no
caso de sentenzas que condenan ao pagamento de prestacións de aboamento pe-
riódico, os atrasos só se liquidan cando a sentenza de instancia favorable ao benefi-
ciario é firme.

A doutrina do Tribunal Constitucional contida na Sentenza 69/1996, de 18 abril, esixe
interpretar os artigos 576 da Lei de axuizamento civil e 24 da Lei xeral orzamentaria
no sentido de que a Administración que recorre a sentenza de primeira instancia que a
condena ao pagamento dunha prestación debe satisfacer, no caso de se desestimar o
recurso, os xuros legais correspondentes aos atrasos da pensión ou da prestación de
pagamento único que non foi executada provisionalmente, sen o incremento dos dous
puntos previsto no artigo 576 da Lei de axuizamento civil desde a data da sentenza de
primeira instancia.

A circunstancia de que o recurso de suplicación produza efectos suspensivos a res-
pecto dos atrasos da pensión non impide a aplicación do artigo 576 da Lei de
axuizamento civil. Por un lado, porque a finalidade deste artigo é a de reparar os
prexuízos que o atraso no cumprimento da condena poida producirlle ao acredor
executante. Polo outro, porque a propia Lei de axuizamento civil recolle supostos de
suspensión da execución, en que supedita a súa concesión a que se preste caución
suficiente para responder da demora na execución (artigo 528.3 da Lei de axuizamento
civil). E, por último, porque o artigo 576 da Lei de axuizamento civil non fai ningunha
salvidade canto á esixibilidade dos xuros desde que se dita a sentenza de primeira
instancia, polo que debe entenderse que estes se xeran en todo caso.

5. Suxeitos responsables do pagamento dos xuros de mora procesual

Á parte da función indemnizatoria en favor do acredor, os xuros procesuais tamén
teñen unha misión disuasoria da interposición de recursos (chámaselles por esta razón
igualmente xuros sancionadores ou punitivos), co fin de lle pór couto á masificación
de asuntos nos órganos xudiciais por un uso abusivo do proceso34.

34 Véxase o fundamento xurídico 3.º da Sentenza do Tribunal Constitucional 206/1993, de 22 de xuño.
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En coherencia coa función que se lles asigna aos xuros procesuais, o único suxeito
obrigado ao seu pagamento haberá de ser quen, sendo parte no proceso e figurando
como debedor na sentenza, interpuxese un recurso contra esta que demore o seu
cumprimento definitivo. E iso con independencia da posibilidade que recolle o artigo
538.2 da Lei de axuizamento civil de que se poida despachar execución fronte a «quen,
sen figurar como debedor no título executivo, responda persoalmente da débeda por
disposición legal ou en virtude de afianzamento acreditado mediante documento pú-
blico». O responsable do cumprimento da débeda por disposición legal ou en virtude
de afianzamento non debe responder do pagamento dos xuros procesuais se non é
quen coa súa conduta, ao interpor o correspondente recurso, demorou o cumprimento
da obriga.

No caso das prestacións económicas da Seguridade Social, a Lei xeral da Seguridade
Social35 recolle distintos suxeitos responsables destas, tales como o INSS como enti-
dade xestora, as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais e as
empresas como entidades colaboradoras a respecto de determinadas prestacións36,
sen prexuízo da responsabilidade en que poidan incorrer estas últimas no caso de
incumprimento de obrigas en materia de Seguridade Social conforme ao artigo 126
do mesmo texto legal.

Tratándose de prestacións periódicas vitalicias, cando o suxeito responsable é o INSS,
esta entidade xestora satisfai a prestación ao seu cargo (artigo 57.1.a da Lei xeral da
Seguridade Social). Cando o suxeito responsable é a mutua, a prestación satisfaina
igualmente o INSS, mais con cargo a esa entidade colaboradora, razón de que esta
última deba ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social o capital importe da
pensión (artigos 87.3 e 201.1 da Lei xeral da Seguridade Social).

Doutra banda, calquera que sexa o suxeito responsable do pagamento da pensión (o
INSS ou a mutua), ao beneficiario abóaselle a prestación durante a tramitación do
recurso, sen que veña obrigado a devolver ningunha cantidade no caso de que se
revogue a sentenza de instancia (artigos 192 e 292 da Lei de procedemento laboral).
Como se ve, a respecto do beneficiario da prestación periódica non hai nada que
particularice a súa situación en función de quen sexa o suxeito responsable, o INSS
ou a mutua.

35 Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño. BOE de 29 de xuño.

36 Ibídem, artigos 57.1.a), 68 e 77.
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Porén, a Sala do Social do Tribunal Supremo na súa sentenza con data de 11 de marzo
de 200237 estima o recurso interposto pola mutua recorrente e declara que as mutuas
non veñen obrigadas ao pagamento dos xuros de mora procesual previstos no artigo
921 da anterior Lei de axuizamento civil de 1881 nos casos de condena a prestacións
periódicas vitalicias polo seguinte: 1) «porque aínda que a sentenza condena a mutua
ao aboamento da pensión, o certo é que esta é unha fórmula que non acaba de se ater
aos termos legais, xa que aínda que a mutua sen dúbida é responsable, da pensión
causada, o seu aboamento non o pode realizar ela directamente, xa que a súa
responsabilidade se concreta en constituír na Tesouraría Xeral da Seguridade Social,
até o límite da súa responsabilidade, o valor actual do capital custo da pensión (...)
segundo prevén o artigo 65.1 do Real decreto 1993/1995 polo que se aproba o
Regulamento sobre colaboración das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades
profesionais na xestión da Seguridade Social. A propia Lei de procedemento laboral
no seu artigo 192, ao regular o recurso de suplicación dos condenados ao pagamento
de prestacións da Seguridade Social, establece que para poder recorrer será necesario
que ingresasen na Tesouraría Xeral da Seguridade Social correspondente o capital
importe da prestación declarada na resolución, co obxecto de aboala durante a subs-
tanciación do recurso. Para iso, unha vez anunciado o recurso, o xuíz ditará providen-
cia para que a entidade xestora ou servizo común fixe o importe da pensión que se ha
de percibir. Destes preceptos dedúcese con claridade –di o TS– que as mutuas, no
suposto de prestacións periódicas, non son condenadas ao pagamento da cantidade
líquida da pensión recoñecida –a pesar das fórmulas defectuosas das resolucións–,
senón á constitución do capital custo, que nin fixa a sentenza nin pode fixar por de-
pender de cálculos actuariais que debe realizar a entidade xestora ou o servizo co-
mún38»; 2) «porque a interposición do recurso de suplicación non priva a parte bene-
ficiaria do aboamento da prestación durante a súa tramitación, aboamento que non
terá que devolver aínda que a sentenza de instancia sexa revogada –artigos 192 e 292
da Lei de procedemento laboral39»; e 3) «porque a constitución do capital custo, cos
xuros, se procedesen, libera plenamente da súa obriga e responsabilidade a mutua que
o constitúe40».

37 Recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1107/2000.

38 Ibídem, Fundamento de dereito 3.º.

39 Ibídem.

40 Ibídem.
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Por todo iso –conclúe– é claro que nin a sentenza condena a mutua a cantidade líqui-
da, nin a mutua está obrigada ao pagamento directo e inmediato da pensión, presta-
ción que de levarse a cabo non a liberaría da súa responsabilidade, senón á constitu-
ción dun capital que a libera plenamente das súas responsabilidades, polo que nunca
lle é aplicable nas prestacións periódicas vitalicias o artigo 921 da precedente Lei de
axuizamento civil41.

Ao resolver outro recurso sobre o mesmo tema, a Sala do Social do Tribunal Supremo
na Sentenza de 18 de marzo de 200442 reproduce os razoamentos da anterior e conclúe
sinalando que, se o actor entende que ten dereito ao cobramento de xuros por non se
lle aboar os atrasos da pensión até despois de ditarse a sentenza de suplicación, «debe
dirixirse á Tesouraría Xeral da Seguridade Social43».

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aplica a anterior doutrina
e na súa sentenza con data de 3 de febreiro de 200644 resolve que quen debe pagar os
xuros procesuais como consecuencia dun recurso interposto pola mutua é a Tesouraría
Xeral da Seguridade Social.

En relación cos anteriores pronunciamentos do Tribunal Supremo cabería dicir que se
se lle nega ao beneficiario da prestación periódica o dereito aos xuros de mora procesual
cando o suxeito responsable é unha mutua, idéntico debe ser o pronunciamento (se
non se quere incorrer en contradición coa doutrina unificada do propio Tribunal) cando
o suxeito responsable é o INSS, posto que nos atopamos ante litigantes en idéntica
situación, e ante feitos, fundamentos e pretensións substancialmente iguais. Calquera
outra solución para un mesmo suposto de feito, xustificada unicamente por quen sexa
o suxeito debedor (intuitu personae), entrañaría unha desigualdade que, por carecer
de fundamento obxectivo, podería ser cualificada como discriminatoria45.

A xurisprudencia do Tribunal Supremo citada que exime as mutuas do pagamento dos
xuros legais contravén a doutrina do Tribunal Constitucional contida nas sentenzas
69/1996 e 206/1993 xa comentadas, por non ter en conta que unha das finalidades que

41 Ibídem.

42 Recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1406/2003.

43 Ibídem, fundamento de dereito 5.º.

44 Recurso de suplicación n.º 4940/2005.

45 Véxase o fundamento xurídico 4.º, parágrafo segundo, da Sentenza do Tribunal Constitucional 69/1996,

de 18 de abril.
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segundo as indicadas sentenzas corresponde ao artigo 576 da Lei de axuizamento
civil é conseguir a pronta execución das sentenzas onde se recoñece unha débeda e
disuadir da interposición de recursos, todo iso mediante a imposición dos xuros
procesuais á parte do proceso que recorra a sentenza de instancia (que no caso das
mutuas ou empresas o sería ademais co incremento dos dous puntos sobre o tipo do
xuro legal)46.

Ademais, a respecto do traballador, a sentenza que condena a mutua ao pagamento
dunha prestación de Seguridade Social, si que contén unha condena ao pagamento
dunha cantidade líquida, a que resulta do importe da pensión, e iso con independencia
da forma en que teña que se instrumentalizar ese pagamento en función do sistema
financeiro establecido polo ordenamento para as prestacións de que son responsables
as mutuas, que é o de capitalización do importe da prestación (artigo 87.3, parágrafo
primeiro, da Lei xeral da Seguridade Social).

Tal e como resolve a cuestión o Tribunal Supremo, as mutuas de accidentes de traballo,
a pesar de recorrer e ser desestimado o recurso contra a sentenza de primeira instan-
cia, resultan indemnes por esta actuación, en contra da vontade da lei que quere que
nestes casos se lle satisfaga ao acredor, con cargo ao recorrente, o xuro legal
incrementado en dous puntos sobre a cantidade líquida obxecto da condena.

O argumento de que coa constitución do capital custo importe da prestación a mutua
queda liberada de responsabilidade débese entender referido á liberación de respon-
sabilidade canto á constitución do devandito capital, mais non a respecto dos xuros
legais que só se poden impor a quen interpuxo o recurso. Os xuros de capitalización
que ingresa a mutua xunto co importe do capital cumpren unha función de estabiliza-
ción do valor do devandito capital, e non de indemnización polo atraso no cumpri-
mento dunha obriga. Co cálculo do capital custo trátase de obter o valor actual da
prestación e non o que tiña na data do feito causante47.

46 O Tribunal Supremo xa inadmitiu dous recursos de casación para a unificación da doutrina interpostos

polo ISM e o INSS, en que se pretendía sinalar a contradición existente entre as sentenzas que eximen as

mutuas do pagamento dos xuros procesuais e aqueloutras que lle esixen o pagamento deses xuros á

Administración da Seguridade Social: Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Social) de 10 de febreiro

de 2004 (rec. n.º 3157/2003) e Auto do Tribunal Supremo (Sala do Social) de 14 de abril de 2004 (rec. n.º

2496/2003).

47 Véxase o artigo 87.3, parágrafo segundo, da Lei xeral da Seguridade Social e o artigo 3 da Orde TAS

4054/2005, de 27 de decembro, pola que se desenvolven os criterios técnicos para a liquidación de

capitais custo de pensións e outras prestacións periódicas da Seguridade Social, BOE de 28 de decembro.
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Por outro lado, a doutrina sustentada polo Tribunal Supremo nas citadas sentenzas
é contraria á doutrina aplicada por el mesmo en casos análogos de consignación
para poder recorrer48. Na sentenza con data de 9 de decembro de 199249 afirma que
«o artigo 921 da Lei de axuizamento civil non é un precepto de aplicación supletoria
ao proceso laboral, en canto establece expresamente a súa proxección a calquera tipo
de resolución de calquera orde de xurisdición que conteña condena ao pagamento de
cantidade líquida, o que lle imprime o carácter de directamente aplicable, e é de reite-
rar aquí canto se di na sentenza desta Sala antes citada do 4-12-1989, pois nin a
consignación equivale ao pagamento, nin a posibilidade dunha execución provisional
é necesariamente excluínte do pagamento de xuro, cando na propia Lei de axuizamento
civil se recolle tanto a imposición de xuros no reiterado artigo 921 como a execución
provisional no artigo 722».

No caso que resolvía esta sentenza, a mutua reclamaba a non-imposición dos xuros
do artigo 921 da Lei de axuizamento civil, polo feito de que a cantidade obxecto da
condena fora consignada. Non obstante, o Tribunal Supremo aplícalle á mutua o artigo
921 da Lei de axuizamento civil, por entender que a consignación non equivale ao
pagamento. Algo parecido ao que acontece cando as mutuas son condenadas ao paga-
mento de prestacións periódicas de Seguridade Social, que cando recorren deben con-
signar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social o capital importe da prestación de-
clarada na resolución, segundo o que está disposto nas epígrafes 2 e 3 do artigo 192 da
Lei de procedemento laboral.

Por tanto, ningunha diferenza debe haber en que a cantidade obxecto da condena se
consigne na conta do xulgado ou na Tesouraría Xeral da Seguridade Social para os
efectos de que se xeren a favor do acredor e en contra do recorrente os xuros procesuais.
É por iso que entendo que carece de xustificación a actual doutrina que exclúe as
mutuas da obriga de pagar os xuros de mora procesual.

A propósito do anterior tráese a conto o Auto do Tribunal Constitucional 1126/1987,
de 13 de outubro, en que se afirma que, neste sentido, convén recordar que o Tribunal
Central de Traballo considerou aplicable o artigo 921 da Lei de axuizamento civil ao

48 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo (Sala do Social) de 25 de outubro de 1989, ditada en

recurso de casación por infracción da lei (Id Cendoj: 28079140011989100435); de 4 de decembro de

1989, ditada en recurso de casación por infracción da lei (Id Cendoj: 28079140041989100130); e de 1 de

marzo de 1990, ditada en recurso de casación por infracción da lei (Id Cendoj: 28079140011990100960).

49 Recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 982/1992.
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proceso laboral, de conformidade con dous argumentos principais: en primeiro lugar,
pola supletoriedade da Lei de axuizamento civil a respecto da Lei de procedemento
laboral, expresamente prevista pola disposición adicional desta última; e, en segundo
lugar, por entender que o depósito da cantidade obxecto da condena esixido ao em-
presario para recorrer en casación ou suplicación non supón unha extinción da obriga
nin un pagamento da débeda, de maneira que non por iso o debedor empresario queda
liberado nin exento do pagamento de xuros: a consignación da cantidade obxecto da
condena non exteriorizaría a intención de cumprir a obriga, senón máis ben a de lo-
grar a reforma ou revogación da resolución condenatoria de instancia.

Tamén lembra o Tribunal Constitucional neste auto que o Tribunal Central de Traballo
se coidou de trazar a liña divisoria entre a obriga de consignar a cantidade obxecto de
condena para recorrer en casación e suplicación, dun lado, e da condena ao pagamen-
to de xuros no trámite de execución da sentenza, doutro. Para ese órgano xudicial,
mentres que a consignación trata de asegurar ou afianzar o cumprimento posterior da
decisión xudicial, o pagamento de xuros tería como fin reparar o dano ou o prexuízo
causado ao acredor por non dispor da cantidade obxecto do crédito desde o momento
en que se declarou xudicialmente o seu dereito a percibila. Deste xeito, o artigo 921
da Lei de axuizamento civil viría suplir a falta de rendibilidade da cantidade xerada e
aínda non percibida, reparándose ou amortecéndose así a perda de capacidade adqui-
sitiva que experimenta a moeda co paso do tempo. Esta finalidade é aínda máis diáfa-
na no pagamento de pensións da Seguridade Social ou das prestacións complementa-
rias destas, posto que o artigo 41 da Constitución esixe rehabilitar a contía obxecto da
condena para manter a súa suficiencia no momento do pagamento. Estas consideracións
do Tribunal Central de Traballo entende o Tribunal Constitucional que son suficientes
para estimar que a solución adoptada polo órgano xurisdicional, ao esixirlle o pagamen-
to dos xuros procesuais á entidade recorrente que consignara previamente a cantidade
obxecto da condena, resulta suficientemente motivada e razoablemente xustificada
desde a perspectiva do principio de igualdade e do dereito á tutela xudicial efectiva.

6. Supostos de aplicación do artigo 576 da Lei de axuizamento civil

6.1. Responsabilidade subsidiaria do INSS

No caso de que se declare a responsabilidade subsidiaria da Seguridade Social a res-
pecto dunha determinada prestación económica, a obriga de pagar xuros procesuais
non xorde, ao meu entender, até que se dite a resolución xudicial que declare a insol-
vencia do debedor principal e se lle requira o pagamento ao responsable subsidiario.
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O artigo 576 da Lei de axuizamento civil fala de sentenza ou resolución xudicial que
condene ao pagamento dunha cantidade de diñeiro líquida. A resolución xudicial que
condena a Seguridade Social ao pagamento da cantidade é neste caso o auto que
reclama o pagamento, sen que até ese momento fose esixible ningunha obriga fronte
a esta. Neste sentido resulta orientador o artigo 1827 do Código civil, segundo o cal,
se a fianza fose simple ou indefinida, comprenderá non só a obriga principal, senón
todos os seus accesorios, mesmo os gastos do xuízo, entendéndose, no tocante a estes,
que non responderá senón dos que se xerasen despois de que fose requirido o fiador
para o pagamento.

A Sentenza do Tribunal Supremo de 6 de xuño de 200750 resolve que a data inicial da
remuneración de xuros, cando a executada é a entidade xestora da Seguridade Social
como responsable subsidiaria, é a de notificación do auto de insolvencia da empresa.

6.2. Obriga que xera xuros de mora ordinarios do artigo 1108 do Código civil

Neste caso o recoñecemento destes xuros en sentenza precisa un pedimento expreso,
e produce efecto desde a presentación da demanda. Con todo, desde que se dita a
sentenza de primeira instancia rexéitase a compatibilidade dos xuros moratorios ordi-
narios cos regulados no artigo 576 da Lei procesual civil, pois enténdese que os
moratorios quedan embebidos nos superiores do artigo 576 a partir da data da resolu-
ción (Sentenza do Tribunal Supremo 304/1994 (Sala do Civil), de 5 abril, rec. n.º 1760/
1991)51. O anterior enténdese que será así salvo que correspondan outros xuros supe-
riores por pacto das partes ou por disposición especial da Lei.

6.3. Supostos analizados pola Sala do Social do Tribunal Supremo na Sentenza

de 11 febreiro de 1997, ditada no recurso de casación para a unificación de

doutrina n.º 3099/1996

Os supostos en cuestión son os seguintes: a) de ser absolutoria a segunda sentenza
resolutoria do último dos recursos interpostos contra a sentenza condenatoria, non
existirá remuneración de xuros procesuais; b) de confirmarse integramente a sentenza
de instancia condenatoria, a remuneración de xuros é desde que a referida resolución

50 Recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1579/2006.

51 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil), de 5 de abril de 1994, ditada no recurso de

casación n.º 1760/1991.
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condenatoria foi ditada en instancia até que sexa totalmente executada; c) de ser a
sentenza de instancia absolutoria e a segunda sentenza condenatoria ao aboamento de
cantidade líquida, débese fixar como data do cómputo do prazo inicial dos xuros
xerados a da segunda sentenza52; d) cando sendo condenatoria a primeira sentenza,
sexa a segunda na que se concrete por primeira vez a contía líquida debitada, enténdese,
neste suposto, como data de inicio da remuneración dos xuros a correspondente á data
da segunda sentenza, en canto fai certa a cantidade que outorga53; e) se a segunda
sentenza, revogatoria parcial, incrementa a cantidade líquida obxecto de condena fixada
na sentenza de instancia, resultará que «a partir da sentenza de primeira instancia e
pola suma nela fixada xerarase en favor do demandante acredor o xuro legal
incrementado en dous puntos e, a partir da data da segunda sentenza que revogou a de
primeira instancia aumentando a cifra, os xuros serán tamén os legais incrementados
en dous puntos, mais calcularanse sobre a suma concedida na segunda sentenza», é
dicir, que o incremento ou exceso efectuado na segunda sentenza a respecto da primeira
xera tamén xuros cuxo cómputo se inicia na data da segunda sentenza54; e f) en cam-
bio, se a segunda sentenza, revogatoria parcial, reduce a cantidade líquida obxecto de
condena fixada na primeira sentenza, a data da remuneración dos xuros ex artigo 921
da Lei de axuizamento civil conta desde a data da primeira sentenza, mais pola suma
fixada na segunda sentenza55.

7. Prescrición

O prazo para solicitar a execución de sentenzas que condenan ao pagamento de
prestacións da Seguridade Social está regulado no artigo 241 da Lei de procede-
mento laboral. Neste precepto establécese con carácter xeral na epígrafe primeira que
«o prazo para instar a execución será igual ao fixado nas leis substantivas para o
exercicio da acción tendente ao recoñecemento do dereito cuxa execución se pre-
tenda. O devandito prazo será de prescrición para todos os efectos».

52 Neste sentido, véxase as sentenzas da Sala do Civil do Tribunal Supremo de 12 marzo de 1991; de 11

febreiro de 1992 (rec. n.º 2903/1989) e de 18 marzo de 1993 (rec. n.º 1912/1990).

53 Neste sentido, véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil) de 30 novembro de 1995

(rec. n.º 1402/1992).

54 Neste sentido, véxase as sentenzas do Tribunal Supremo (Sala do Civil) de 23 de marzo de 1992

(rec. n.º 340/1990) e de 5 abril de 1993.

55 Nesta liña, véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Civil) de 30 decembro de 1991

(rec. n.º 1850/1989).
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A continuación, a epígrafe segunda do artigo 241 da Lei de procedemento laboral
distingue dous supostos: a) a obriga de entregar sumas de diñeiro e b) o pagamento de
prestacións periódicas da Seguridade Social. No caso das obrigas de entregar sumas
de diñeiro, establece un prazo de prescrición dun ano para instar a execución. Canto
ao pagamento de prestacións periódicas da Seguridade Social, o prazo que establece é
o fixado nas leis substantivas para o exercicio da acción de recoñecemento do dereito
á prestación de que se tratar.

A acción para solicitar a execución dunha sentenza respecto do pagamento dos xuros
procesuais entendo que prescribirá no prazo dun ano desde que a sentenza quedou
firme (artigo 1971 do Código civil), posto que se trata dunha obriga de entregar unha
suma de diñeiro e non dunha prestación periódica da Seguridade Social.

Finalmente, dispón o artigo 241.3 da Lei de procedemento laboral que «iniciada a
execución, non se interromperá a prescrición mentres non estea cumprida na súa
integridade a obriga que se execute, mesmo se as actuacións fosen arquivadas por
declaración de insolvencia provisional do executado».
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Resumo

O artigo leva a cabo unha superficial análise das medidas introducidas pola Lei 35/2010, co

obxectivo (confesado) de reducir a dualidade e a temporalidade do noso mercado laboral.

Palabras chave: normativa laboral, mercado de traballo, política social.

Abstract

The article makes a cursory analysis of the measures introduced by Act 35/2010, with the

avowed object of reducing duality and temporality within our labour market.

Keywords: labour law, labour market, social policy.
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§1. Desde sempre (cando menos, desde a chegada da democracia parlamentaria de
finais do século XX) no Estado español o lexislador ten o propio convencemento –de
se obviar a clara influencia nas súas decisións das «recomendacións» dos organismos
internacionais tanto públicos como «privados»– de que a reforma da normativa labo-
ral terá un impacto rechamante1 sobre o mercado de traballo, sen necesidade de modi-
ficar a estrutura produtiva estatal, de tal xeito que sempre que existan certas disfuncións
no devandito mercado (singularmente, unha elevada taxa de desemprego) a súa inter-
vención ha corrixilas e devolver o Estado (como sociedade capitalista) á súa natural
senda de crecemento económico e conseguinte creación de emprego.

Esta é, como non podía ser doutro xeito, a finalidade que moveu o poder lexislativo
español a ditar a Lei 35/2010, de 17 de setembro2, de medidas urxentes para a reforma
do mercado de traballo. A diferenza entre esta lei e as que (con idéntica ou similar
finalidade) a precederon vén sendo o profundo impacto que a crise financeira mundial
de principios de 20083 produciu na nosa economía produtiva, ao elevar a taxa de
desemprego en España até niveis descoñecidos desde hai décadas4. Tanto é así que
España se atopa actualmente á cabeza da Unión Europea en materia de desemprego5,
sen que exista unha previsión (crible) de que a situación poida cambiar (para mellor,
loxicamente) a curto prazo.

Esta continua destrución de emprego no Estado español desde o ano 2008 –máis de
dous millóns de postos de traballo son os que se perderon desde entón até o día de
hoxe– resulta tan palpable que a propia exposición de motivos da Lei 35/2010 confesa
sen rubor esa sangría constante de traballadores desempregados. Por iso, segue a
manifestar, a súa finalidade –faltaría máis– resulta ser a de recuperar a senda da crea-
ción de emprego, atacando de modo directo (insisto niso, sempre segundo a exposi-
ción de motivos da Lei 35/2010) as debilidades do noso modelo de relacións laborais,
que se manifestan nun significativo peso dos traballadores con contrato temporal, nun

1 Son normas a que me gusta denominar «leis Tunguska», xa que o seu efecto, aínda que devastador para
o traballador, produce no ámbito económico consecuencias que se esgotan coa súa soa publicación, sen
que un logre adiviñar (alén de simples conxecturas) a causa real da súa chegada.
2 BOE de 18 de setembro de 2010.
3 Si, é certo, o lexislador español, como sempre, non estivo moi vivo á hora de combater a crise que leva
afectando ao noso mercado laboral desde hai máis de dous anos.
4 O paro rexistrado en España en setembro de 2010, segundo o sitio web do Ministerio de Traballo
(co enderezo web <http://www.mtin.es>), sitúase en 4 017 763 persoas.
5 Segundo Eurostat (co enderezo web <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>) a taxa de desemprego da
Eurozona no verán de 2010 sitúase no 10%, mentres que en España (a máis alta da Unión) é dun 20,3%.
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escaso desenvolvemento das posibilidades de flexibilidade interna nas empresas, nunha
insuficiente capacidade de colocación dos servizos públicos de emprego e na persis-
tencia de elementos de discriminación no mercado de traballo6.

§2. Con esa finalidade de contribuír a reducir a destrución de emprego (e incrementar
a produtividade da economía española), naceu a Lei 35/2010. Insisto en que o obxectivo
declarado (sen rubor) na súa exposición de motivos é o de «corrixir a dualidade do
noso mercado de traballo», e para tal fin a norma intenta, mellor, persegue o obxectivo
de reducir a inxente masa de contratos temporais que cada ano se subscriben en
España –xa se verá se de xeito satisfactorio, aínda que o dubido– substituíndoos por
contratos de carácter indefinido, para promover así (como aspectos máis destacables
da reforma) a estabilidade no emprego e o incremento da flexibilidade interna nas
empresas.

Máis en concreto, a exposición de motivos da norma afirma que as medidas incluídas
nela se dirixen a lograr tres obxectivos fundamentais. O primeiro deles sería reducir a
«dualidade do noso mercado laboral», impulsando a creación de emprego «estable e
de calidade». Como se verá máis adiante, e xa anticipei, parece que esa redución da
«dualidade» do mercado laboral ten por obxectivo diminuír o número de contratos
temporais fomentando a contratación indefinida («emprego estable») e limitando a
duración de certos contratos de carácter temporal, sen que, non obstante, logre quedar
moi claro que é o que significa emprego de «calidade»7. O segundo dos obxectivos da
norma parece ser o de «reforzar os instrumentos de flexibilidade interna no
desenvolvemento das relacións laborais», ou o que é igual (dito de xeito máis sinxelo),
posibilitar a redución da xornada en prexuízo da extinción do contrato, de tal maneira
que o traballador, malia a redución salarial, poida manter o seu poder adquisitivo

6 Parece evidente que o lexislador esqueceu que no ano 2007 se ditou a Lei orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres, co fin (segundo a súa exposición de motivos) de
levar así a cabo «unha acción normativa dirixida a combater todas as manifestacións aínda subsistentes
de discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo e a promover a igualdade real entre mulleres e
homes, con remoción dos obstáculos e estereotipos sociais que impiden alcanzala»; ou o que é mesmo
peor, está a recoñecer que esa esixencia da Lei se incumpriu abertamente, e que é necesario un novo pulo
lexislativo.
7 O de estable, insisto, enténdoo, mais non o comparto, xa que aínda que se favorece a contratación de
carácter fixo, facilítase, abaratándoa, a extinción do contrato. En troques, o de contratación de «calidade»
non remato de encaixalo nalgunha das múltiplas modificacións que a norma introduce na normativa
laboral. Acaso está a referirse á creación de axencias privadas de colocación con ánimo de lucro, ou á
posibilidade de contratar baixo a modalidade de contrato formativo traballadores de vinte e catro anos de
idade? A complexidade da norma, engadida á súa deficiente técnica lexislativa, fai difícil sabelo.

RICARDO P. RON LOTAS

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:49326



327

mediante a percepción de prestacións por desemprego8. O último dos obxectivos é
aquel con que se pretende aumentar as oportunidades das persoas desempregadas,
con particular atención aos mozos, para o que se reordena a política de bonificacións
á contratación indefinida co obxecto de volvela máis eficiente, facer máis atractivos
para empresas e traballadores (sic) os contratos formativos e mellorar os mecanismos
de intermediación laboral.

§3. Ás medidas con que a norma pretende «reducir a dualidade» do mercado laboral
(lembremos que ese é o eufemismo empregado pola Lei 35/2010 para se referir á
diminución da elevada taxa de contratación temporal9, substituíndoa por emprego de
carácter indefinido10) dedícanse os tres artigos do seu capítulo I11, en que se modifican
os arts. 15, 49.1, 51, 52.c) e 53 do Real decreto lexislativo 1/1995, de 24 de marzo,
que aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores (en diante, ET) e a
disposición adicional 15.ª desa mesma norma (á cal ademais se lle engade unha nova
disposición transitoria 13.ª); o art. 6 do Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde
social; o art. 122 do Real decreto lexislativo 2/1995, de 7 de abril, que aproba o Texto
refundido da Lei de procedemento laboral e a disposición adicional 1.ª da Lei 12/
2001, de 9 de xullo, de medidas urxentes de reforma do mercado de traballo para o
incremento do emprego e a mellora da súa calidade. E nela centrarémonos a partir de
agora.

§4. De todas esas modificacións legais unicamente van interesarmos as que afectan
ao ET, xa que as demais se centran unicamente en: 1.º) positivizar reiterada doutrina
do Tribunal Supremo relativa ás irregularidades na contratación temporal en que veñen
incorrendo as Administracións públicas, que non determinan a condición de traballador
fixo do cadro de persoal, senón tan só a novación do contrato temporal noutro por
tempo indefinido, mais suxeito a condición resolutoria como é a cobertura da praza

8 A exposición de motivos salienta esta posibilidade como mecanismo alternativo «máis san» que a
contratación temporal.
9 A propia exposición de motivos afirma que a súa finalidade é «restrinxir o uso inxustificado da
contratación temporal e, por outro, favorecer unha utilización máis extensa da contratación indefinida».
10 Así, por exemplo, entre os meses de xaneiro e agosto de 2010, segundo a enquisa de poboación activa
(que pode atoparse no portal web do Ministerio de Traballo, co enderezo <www.mtin.es>), o número de
contratos temporais rexistrados foi (en miles) de 8447,1, mentres que indefinidos unicamente se rexistraron
786,4.
11 Cuxa rúbrica, por certo resulta redundante, xa que o devandito capítulo I se titula «Medidas para
reducir a dualidade e a temporalidade do mercado de traballo».
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ocupada en forma regulamentaria12, xa que doutra maneira se produciría un ingreso
no cadro de persoal sen respectar os principios de igualdade de oportunidades, a tra-
vés da oferta pública de emprego13; 2.º) aplicar de modo gradual a nova contía da
indemnización por finalización de contrato que xa consideraba o art. 49.1 c) do ET
(sobre a que se volverá14); 3.º) engadir unha nova epígrafe ao art. 6 da Lei de infraccións
e sancións na orde social15; e 4.º) ampliar os colectivos con que pode subscribirse o
contrato para o fomento da contratación indefinida, que introduciu no seu momento a
Lei 12/2001, de 9 de xullo16, de medidas urxentes de reforma do mercado de traballo
para o incremento do emprego e a mellora da súa calidade modalidade de contrato17.

§5. A exposición de motivos da Lei insiste en que unha das razóns que a levou a
modificar o réxime xurídico dos contratos temporais que se contén no ET (e que será
o primeiro que nos preocupe aquí) resulta ser a de «restrinxir o uso inxustificado das
modalidades temporais de contratación»; e para iso non se lle ocorreu outra cousa que
establecer un límite temporal máximo e indispoñible nos contratos para obra ou servizo
determinado, a partir do cal se considera que as tarefas contratadas teñen natureza
permanente, polo que han de ser obxecto dunha contratación indefinida. Con este fin,
a norma modifica o art. 15.1 a) do ET18 e imponlles a uns contratos que ela mesma
adxectiva como de «duración incerta» unha «duración certa» de tres anos, ampliable
até doce meses máis por convenio colectivo, aínda que só sectorial. Así, transcorrido
o devandito prazo, o traballador adquirirá a condición de fixo na empresa.

12 Véxase a nova disposición adicional 15.ª do ET, segundo redacción dada polo art. 1.6 da Lei 35/2010.
13 Por todas, véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 21 de xullo de 2008 (rec. n.º 2121/2007). Outras
das particularidades que impón a disposición adicional 15.ª do ET son estas: 1.º) elimínase o límite de
duración máxima dos contratos para obra ou servizo cando o empresario sexa a Administración pública;
e 2.º) no límite de encadeamento de contratos temporais só se terá en conta o establecido no ámbito de
cada administración.
14 Esa aplicación plásmase na nova disposición adicional 13.ª do ET, segundo a redacción que se contén
no art. 1.7 da Lei 35/2010.
15 Segundo o cal se reputa infracción leve a falta de entrega ao traballador do documento que xustifique
a súa condición de traballador fixo da empresa após a conversión do seu contrato de traballo temporal
por superar o límite máximo legal de duración.
16 BOE de 10 de xullo de 2001.
17 Para tal efecto, o art. 3 da Lei 35/2001 modifica a disposición adicional 1.ª da Lei 12/2001 e amplía o
colectivo de traballadores que pode agora subscribir a modalidade contractual de fomento para a
contratación indefinida, cuxa principal característica resulta ser a contía da indemnización por
despedimento improcedente nos supostos de extinción por causas obxectivas, que se rebaixa até os trinta
e tres días de salario por ano de servizo e até un máximo de vinte e catro mensualidades (cfr. a epígrafe 4).
18 No seu art. 1.1.
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§6. Un límite temporal semellante xa se consideraba no art. 15.5 do ET19, que tamén
foi modificado pola Lei 35/2010. As novidades que incorpora a nova redacción resul-
tan especialmente transcendentes. A primeira delas vén resolver un problema que,
constatado pola xurisprudencia laboral, consistía en determinar cando o traballador
contratado para obra ou servizo estivera contratado vinte e catro meses «no mesmo
posto de traballo»; problema legal este que vén solucionar a nova redacción ao esta-
blecer (no seu parágrafo primeiro) que a condición de traballador fixo se adquire
despois de estar contratado –nun período de trinta meses– durante máis de vinte e
catro meses –con ou sen solución de continuidade– para o mesmo «ou diferente posto
de traballo». É máis, a norma mesmo amplía as posibilidades do traballador para
adquirir a condición de fixo, xa que esa contratación (durante máis de vinte e catro
meses mediante dous ou máis contratos temporais) pode darse mesmo co mesmo
«grupo de empresas» (laboral, loxicamente), co cal, a condición de fixo pode obterse
mesmo traballando para dúas empresas distintas.

A segunda desas novidades resulta ser unha nova ampliación das posibilidades con
que conta o traballador para adquirir a condición de fixo na empresa. A Lei 35/2010
engade, en efecto, un novo (segundo) parágrafo ao art. 15.5 do ET, en que se lle
permite ao traballador converter o seu contrato temporal en indefinido «cando se
produzan supostos de sucesión ou subrogación empresarial conforme ao disposto le-
gal ou convencionalmente». Deixando de lado a inútil reiteración conceptual en que
incorre a norma20, o certo é que con ela cabe preguntarse se o feito da novación
subxectiva que se produce na sucesión de empresa varía a natureza do contrato; ou, dito
doutro modo, se estando obrigado o empresario entrante (en determinados supostos)
a manter a relación laboral cos traballadores da empresa saínte, iso supón que nos
atopemos tras iso cun novo contrato. Ao meu modo de ver, a resposta debe ser nece-
sariamente negativa, sen que a simple novación subxectiva signifique que nos atopemos
cun novo contrato.

19 Os traballadores que nun período de trinta meses estivesen contratados durante un prazo superior a
vinte e catro meses, con ou sen solución de continuidade, para o mesmo posto de traballo coa mesma
empresa, mediante dous ou máis contratos temporais, sexa directamente ou a través da súa posta a
disposición por empresas de traballo temporal, coas mesmas ou diferentes modalidades contractuais de
duración determinada, adquirirán a condición de traballadores fixos.
20 Sucesión e subrogación empresarial refírense ao mesmo fenómeno normativo, isto é, a sucesión de
empresas que regula o art. 44 do ET. Quizais o lexislador queira referirse con iso ao fenómenos das
contratas e subcontratas de obras ou servizos, xa que cando se produce unha sucesión é posible que teña
lugar un fenómeno de sucesión de empresas.
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A última desas novidades anunciadas ten a ver coa prerrogativa a favor da Adminis-
tración pública que se introduce no último parágrafo do art. 15.5 do ET, ao se permitir
agora inaplicar as previsións da epígrafe 5 do art. 15 do ET aos «contratos temporais
establecidos no marco de programas públicos de emprego-formación, así como aos
contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente
rexistradas, cuxo obxecto sexa considerado como parte esencial dun itinerario de in-
serción personalizado».

§7. O art. 49.1 do ET (que, lémbrese, é o que relaciona as distintas causas de extinción
do contrato de traballo) viu modificada a súa letra c)21. A reforma que introduce a Lei
35/2010 limítase a aumentar a indemnización a que ten dereito o traballador cando
finalice o seu contrato temporal, que pasa (de xeito progresivo, tal e como xa se deixou
escrito) de oito a doce días de salario por ano de servizo. Aínda que aparentemente
intranscendente (alén do aumento do custo da extinción dos contratos temporais), o
certo é que agora son identificadas con ela (monetariamente falando, claro) as extincións
por fin de contrato (temporal) e por causas obxectivas.

E é que, de se atender á literalidade da disposición transitoria terceira da Lei 35/2010,
os contratos de carácter indefinido (tanto ordinarios como de fomento para a contra-
tación indefinida) asinados a partir do 18 de xuño de 201022 que se extingan por
causas colectivas (ex art. 51 do ET e 64 da Lei 22/2003, de 9 de xullo, concursal) ou
obxectivas (ex art. 52 do ET)23 «serán bonificados» polo Estado a través do Fondo de
Garantía Salarial (aínda que sexa certo que este se nutre das achegas empresariais), xa
agora este «organismo autónomo dependente do Ministerio de Traballo (...) con
personalidade xurídica e capacidade de obrar»24 deberá ser o que lle aboe ao traballador
oito dos vinte días de salario que resultan de extinguir os contratos por causas obxectivas
ou colectivas, de modo que o empresario queda unicamente obrigado a lle pagar ao

21 Isto é, a que permite extinguir o contrato por expiración do tempo convido ou realización da obra ou o
servizo obxecto do contrato.
22 Segundo a epígrafe 3 da disposición transitoria 3.ª da Lei 35/2010, «o aboamento procederá sempre
que o contrato tivese unha duración superior a un ano».
23 Á vista do disposto na epígrafe 2 da disposición transitoria 3.ª da Lei 35/2010, alí onde afirma que
«a indemnización será calculada segundo as contías por ano de servizo e os límites legalmente establecidos
en función da extinción de que se tratar e da súa cualificación xudicial ou empresarial», pódese soster
sen empacho que a bonificación se producirá tanto nos casos de que a extinción for declarada procedente
como improcedente, tendo en conta a referencia expresa que se fai á cualificación xudicial da extinción
contractual.
24 Art. 33.1 do ET.

RICARDO P. RON LOTAS

01 Libro Anuario Traballo.pmd 05/04/2011, 9:49330



331

traballador doce días de salario, polo que debe «facer constar na comunicación escrita
ao traballador o salario diario que servirá para o cálculo da indemnización ao seu
cargo»25.

§8. O art. 51 do ET é outro dos preceptos estatutarios que sufriu unha extensa e pro-
funda transformación, ao modificar a Lei 35/2010 cinco das súas quince (aínda que a
décima foi derrogada pola Lei concursal) epígrafes. Entre esas modificacións inclúense
algunhas relativas ás medidas necesarias para atenuar as consecuencias das extincións
contractuais26 ou á posible substitución do período de consultas por un procedemento
de mediación ou arbitraxe; porén, a máis importante de todas elas é a que se considera
na epígrafe 1 do precepto.

En efecto, unha das modificacións de maior calado que introduce a Lei 35/2010 –xa
non só do art. 51 do ET, senón de toda a normativa laboral– é a que se refire ás
causas de despedimento por razóns económicas, técnicas, organizativas ou de produ-
ción, a que se lles dá agora unha nova redacción. Así, conforme ao disposto arestora
no art. 51.1 do ET, concorren causas económicas cando «dos resultados da empresa se
desprenda unha situación económica negativa, en casos tales como a existencia de
perdas actuais ou previstas, ou a diminución persistente do seu nivel de ingresos, que
poidan afectar á súa viabilidade ou á súa capacidade de manter o volume de empre-
go». Para estes efectos, continúa o precepto, «a empresa terá que acreditar os resulta-
dos alegados e xustificar que destes se deduce a razoabilidade da decisión extintiva
para preservar ou favorecer a súa posición competitiva no mercado».

O primeiro que chama a atención da nova redacción que a reforma lle dá ao art. 51.1
do ET resulta ser, ao meu modo de ver, a lasitude con que se contemplan agora as
causas económicas que poden dar lugar á extinción dos contratos de traballo. Non
está de máis lembrarmos aquí que antes da reforma (e durante anos) os tribunais
laborais viñan concluíndo (á vista do disposto no antigo art. 51.1 do ET, para o que a
concorrencia de causas económicas esixía que a extinción contractual contribuíse a
«superar unha situación negativa da empresa») que «agás supostos especiais e de
características peculiares, abonda con acreditar a existencia de perdas continuadas e
cuantiosas para estimar que a amortización de postos de traballo contribúe a superar a

25 Epígrafe 4 da disposición transitoria 3.ª da Lei 35/2010.
26 Así, por exemplo, esíxese no art. 51.4 do ET a elaboración dun «plan de acompañamento social» que
considere as medidas que se discutirán durante a tramitación do expediente para atenuar as súas
consecuencias.
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situación de crise económica. E non corresponde á empresa a carga de probar que a
medida adoptada era suficiente para superar a crise, nin que se adoptaban outras me-
didas que garantían a superación da crise27»; é dicir, que se se acreditaba a existencia
de perdas continuadas e cuantiosas, a empresa non necesitaba probar que a extinción
do contrato de traballo contribuía á superación de situacións económicas negativas.
En calquera outro caso, en cambio, era necesario probar que o despedimento contri-
buiría a superar a situación económica negativa da empresa, para o que debía exami-
narse a conexión funcional ou instrumental entre a medida extintiva adoptada e o
obxectivo de lle facer fronte á situación económica negativa, para lograr un novo
equilibrio que permitise reducir as perdas ou recuperar os beneficios; e debía acreditarse
que a extinción contractual constituía unha medida suficiente e axeitada para superar
a crise, sen ser preciso para adoptar tal medida (o despedimento do traballador) que a
situación económica negativa da empresa fose irreversible (antes ao contrario, o máis
propio e característico destes supostos é que se trate de situacións que non son defini-
tivas, é dicir, recuperables, e que precisamente coa adopción desas medidas extintivas
se busque e pretenda superar esa situación deficitaria da entidade e conseguir un ade-
cuado funcionamento económico desta), ao ter a decisión rescisoria a finalidade pre-
cisamente de manter no futuro a pervivencia da empresa.

É dicir, e polo que aquí interesa, que a situación económica negativa debía ser actual
(fose ou non prolongada no tempo) e a medida extintiva debía contribuír (xunto,
loxicamente, con outras medidas) a superala, do que resulta así o verbo «contribuír» o
elemento chave e decisivo do precepto (é sabido que contribuír equivale a axudar e
concorrer con outros ao logro dalgún fin), sen ser preciso que o despedimento fose en
por si medida suficiente e ineludible para a superación da crise, pois abondaba para
tal fin que esa rescisión contractual «contribuíse» á mellora da empresa, é dicir, que
axudase ou favorecese a conseguir esa mellora; isto malia tal contribución ter que ser
directa e axeitada ao obxectivo que se persegue, sen deber tomar en consideración a
contribución simplemente ocasional, tanxencial ou remota.

Arestora, en troques, a norma, aínda que se refire expresamente aos resultados da
empresa (como medio de acreditación) e segue a usar a expresión «situación econó-
mica negativa», substituíu o verbo «contribuír» pola expresión «despréndase», per-
mitindo extinguir os contratos («en caso tales», afirma a norma) cando existan tanto
perdas actuais (non necesariamente continuadas nin cuantiosas) como previstas, ou
mesmo naquelas ocasións nas cales simplemente se constate nos resultados contables

27 Sentenza do Tribunal Supremo de 11 de xuño de 2008 (rec. n.º 730/2007).
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da empresa a presenza dunha diminución (persistente, agora si) do nivel de ingresos,
de tal maneira que afecten á súa viabilidade ou á súa capacidade (loxicamente, digo
eu, porque doutro modo non cabería acudir á extinción contractual por esta vía) de
manter o volume de emprego.

§9. De igual maneira, a norma outórgalles unha nova redacción ás causas técnicas,
organizativas ou de produción. Agora enténdese «que concorren causas técnicas cando
se produciren cambios, entre outros, no ámbito dos medios ou instrumentos de
produción; causas organizativas cando se produciren cambios, entre outros, no ámbi-
to dos sistemas e métodos de traballo do persoal e causas produtivas cando se produciren
cambios, entre outros, na demanda dos produtos ou servizos que a empresa pretende
colocar no mercado»; en cambio, antes da reforma, o art. 51.1 do ET limitábase a
indicar que tales causas debían contribuír a «garantir a viabilidade futura da empresa
e do emprego nesta a través dunha máis axeitada organización dos recursos». Pola súa
parte, o art. 52. c) do ET (que tamén foi modificado, suprimindo calquera referencia
ás devanditas causas; agora a norma efectúa unha mera remisión ás que considera o
art. 51.1 do ET) entendía que a necesidade obxectivamente acreditada de amortizar
postos de traballo existía cando o empresario acreditaba que a decisión extintiva con-
tribuiría a «superar as dificultades que impidan o bo funcionamento da empresa, xa
sexa pola súa posición competitiva no mercado ou por esixencias da demanda, a tra-
vés dunha mellor organización dos recursos».

Conforme á antiga redacción que o ET lles outorgaba ás causas de extinción obxectivas
por razóns técnicas organizativas ou de produción, o Tribunal Supremo viña entendendo
que «as dificultades que xustifican a modalidade de despedimento [obxectivo] non
necesitan ser de tal entidade que poñan en perigo a viabilidade futura da empresa ou
do emprego nesta. Abonda, como se di literalmente na redacción actual do precepto,
con que “impidan” o seu “bo funcionamento”, referindo este ben ás “esixencias da
demanda”, ben á “posición competitiva no mercado”. A primeira expresión alude ao
que a propia Lei chama “causas produtivas”, que xorden “na esfera ou o ámbito dos
produtos ou servizos que a empresa pretende colocar no mercado”, mentres que a
segunda apunta indistintamente ás “causas técnicas”, relativas aos “medios ou instru-
mentos de produción” e ás “causas organizativas”, que xorden “na esfera ou o ámbito
dos sistemas e métodos de traballo do persoal”28».

28 Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xaneiro de 2008 (rec. n.º 1575/2007).
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Neste mesmo sentido, o alto tribunal afirmaba que «o termo xenérico dificultades,
que o art. 52 c) do ET emprega para describir a conxuntura da empresa afectada
polas “causas técnicas, organizativas ou de produción” xustificativas do despedi-
mento, é sinónimo de problemas de xestión ou perdas de eficiencia nunha ou outra
das áreas en que se desprega á súa actividade. No momento do despedimento tales
problemas de xestión ou perdas de eficiencia han de ser perceptibles ou obxectiva-
bles, e non apenas hipotéticos. Caracteriza, por tanto, o suposto de feito do art. 52, c)
do ET que a amortización do posto de traballo que xustifica o despedimento é a que
responde ou reacciona fronte dificultades xa actualizadas e acreditadas, e non a que
resulta doutros proxectos, iniciativas ou anticipacións do empresario, que poderían
xustificar o recurso a outras medidas de reorganización ou mellora de xestión (...),
mais non o despedimento obxectivo por causas empresariais»29.

Coa nova redacción do art. 51.1 do ET, abonda simplemente con acreditar que existe
unha modificación –que se produciron «cambios»– nos medios ou instrumentos de
produción, os sistemas e métodos de traballo do persoal ou a demanda dos produtos
ou servizos que a empresa pretende colocar no mercado para se daren as causas legais
que xustifican a extinción contractual, e que desa modificación (dese «cambio») se
deduce razoablemente a decisión de despedir, de tal maneira que con iso se contribúa
a previr (co que se elimina a actualidade) «unha evolución negativa da empresa ou a
mellorar a situación desta a través dunha máis axeitada organización dos recursos,
que favoreza a súa posición competitiva no mercado ou unha mellor resposta ás
esixencias da demanda».

§10. A última das reformas a que a Lei 35/2010 dedica o seu capítulo I para reducir a
dualidade do mercado laboral ten por obxectivo o despedimento por causas obxectivas
legalmente procedentes. Xa se deixou escrito que a reforma modifica a letra c) do art.
52 do ET, suprimindo calquera referencia expresa á tipoloxía extintiva30 ao efectuar
agora unha simple remisión ao disposto no art. 51.1 do ET, e limitándose a indicar que
o contrato de traballo poderá extinguirse «cando concorrer algunha das causas previs-

29 Sentenza do Tribunal Supremo de 11 de outubro de 2006 (rec. n.º 3148/2004).
30 O antigo art. 52 c) do ET afirmaba no seu parágrafo primeiro que procederá a extinción do contrato de
traballo «cando exista a necesidade obxectivamente acreditada de amortizar postos de traballo por algunha
das causas previstas no art. 51.1 desta lei e en número inferior ao establecido neste. Para tal efecto,
o empresario acreditará a decisión extintiva en causas económicas, co fin de contribuír á superación de
situacións económicas negativas, ou en causas técnicas, organizativas ou de produción, para superar as
dificultades que impidan o bo funcionamento da empresa, xa sexa pola súa posición competitiva no
mercado ou por esixencias da demanda, a través dunha mellor organización dos recursos».
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tas no art. 51.1 desta lei e a extinción afecte a un número inferior ao establecido
neste31». Ora ben, o que non se dixo é que a reforma introduce dúas modificacións
máis no ámbito da extinción do contrato de traballo por causas obxectivas.

A primeira delas limítase a reducir o prazo de preaviso –que sinala o art. 53.1 c) do
ET– que debe transcorrer entre a entrega da comunicación do despedimento até a data
de extinción do contrato de traballo32, que pasa de trinta a quince días; a segunda, no
entanto, presenta maior transcendencia práctica.

31 O lexislador deixou de solucionar a disfuncionalidade existente entre os límites cuantitativos do art.
51.1 e a normativa comunitaria, para o efecto de determinar cando nos atopamos ante unha extinción
colectiva, sobre todo de se pór atención no disposto na Directiva comunitaria 1998/59, na interpretación
dada pola STXCE de 15 de febreiro de 2007 (cuestión prexudicial 270/2005), xa que tales límites deberían
vir referidos ao «centro de traballo» e non á empresa. Non obstante, acerca da cuestión do criterio para
o cómputo do número de traballadores afectados, para os efectos de determinar a dimensión colectiva do
despedimento, é dicir, se debe acudirse ao total de traballadores que integran a empresa (unidade de
cómputo a que remite o artigo 51.1 do ET), ou só aos do centro de traballo afectado (unidade de cómputo
utilizada pola Directiva comunitaria 1998/59), o Tribunal Supremo pronunciouse na Sentenza de 18 de
marzo de 2009 (rec. n.º 1878/2008) concluíndo que «o artigo 51.1 do Estatuto dos traballadores se refire
de forma inequívoca á empresa como unidade para o cómputo dos traballadores afectados, para os efectos
de determinar a dimensión colectiva do despedimento, configurando a empresa como marco organizativo
en que debe contabilizarse o equipo; unidade de cómputo que cumpre mellor a función de garantía,
como sinalou a práctica totalidade da doutrina científica (...). A este respecto, a STXCE de 18 de xaneiro
de 2007, lembra que «é preciso sinalar que dos artigos 1, epígrafe 1, e 5, da Directiva 98/59 se desprende
que esta directiva ten por obxecto establecer unha protección mínima en materia de información e consulta
dos traballadores en caso de despedimentos colectivos, aínda que os estados membros poderán adoptar
medidas nacionais máis favorables para os referidos traballadores»; e a posterior STXCE de 15 de febreiro
de 2007, abunda no anterior razoando que: «Conforme ao seu segundo considerando, o obxectivo da
Directiva 98/59 é ‘reforzar a protección dos traballadores en caso de despedimentos colectivos, tendo en
conta a necesidade dun desenvolvemento económico e social equilibrado na Comunidade’». Pois ben,
isto é, precisamente, o que leva a cabo a nosa norma nacional, que –como di a sentenza recorrida e
salienta o Ministerio Fiscal no seu preceptivo informe– establece unha regulación procedimental máis
favorable para os traballadores, non só a respecto da unidade de referencia física (empresa e non centro
de traballo) para o cómputo de traballadores afectados, senón tamén ao lle esixir á empresa a xustificación
da causa extintiva e a necesidade da autorización previa administrativa para proceder ao despedimento
colectivo (requisitos estes que non establece a norma comunitaria)». Todo o razoado, finaliza o Tribunal
Supremo, «non implica que a Sala non advirta para os efectos de determinar a dimensión colectiva do
despedimento (...) a posibilidade de que a aplicación da Directiva nalgún hipotético suposto puidese
determinar un efecto non menos favorable que a norma nacional, circunstancia que, en calquera caso,
non enerva o xa sinalado a respecto de que a función de garantía e protección dos traballadores en caso
de despedimentos colectivos –a que se refire a propia norma comunitaria– é mellor cumprida pola nosa
norma de dereito interno».
32 Escrito de preaviso de que, segundo redacción literal do ET, debe dárselle copia á representación dos
traballadores para o seu coñecemento. No entanto, na Sentenza de 18 de abril de 2007 (rec. n.º 4781/
2005) o Tribunal Supremo concluíu que esa formalidade se reduce á «entrega da copia da carta de
despedimento aos representantes dos traballadores». Segundo o alto tribunal, en efecto, «hai un erro na
redacción deste precepto, pois a copia que se lles debe facilitar aos representantes dos traballadores non
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A razón desa importancia vén dada polo feito de que a reforma (ao modificar en
consecuencia o art. 53.4 do ET) considera agora improcedente a decisión extintiva
empresarial, alén de cando non quedaren acreditadas as causas da extinción (ou o que
é igual, se o empresario non logra acreditar a concorrencia de causas económicas,
técnicas, organizativas ou de produción, ou non xustifica debidamente a razoabilidade
da súa decisión extintiva para favorecer a súa posición no mercado ou dar mellor
resposta ás esixencias da demanda), «cando non se cumpriren» os requisitos do art.
53.1 do ET, isto é, comunicación escrita ao traballador en que se exprese a causa de
extinción, posta á súa disposición (simultánea á entrega da carta) dunha indemniza-
ción de vinte días por ano de servizo –prorratéanse por meses os períodos de tempo
inferiores a un ano e cun máximo de doce mensualidades– e concesión dun prazo de
preaviso de quince días33. Deste modo, se antes da reforma o incumprimento dos

é a do preaviso, que non é en si mesmo unha comunicación do despedimento, senón unha parte do
contido da comunicación do cesamento. Por tanto, a esixencia de información aos representantes sindicais
do artigo 53.1.c) do Estatuto dos traballadores non se refire realmente ao preaviso, senón á comunicación
do despedimento da epígrafe a) deste número; comunicación en que debe exporse a causa da decisión
extintiva e en que normalmente, á parte desta mención preceptiva da causa, deben conterse tamén as
referencias á concesión do preaviso e á posta a disposición da indemnización, malia o preaviso poder
non incluírse na comunicación (...). Xa que logo, as formalidades serán, por unha parte, a propia
comunicación escrita con expresión da causa, así como a constancia da súa recepción. Mais tamén debe
incluírse entre esas formalidades a entrega da copia da carta de despedimento aos representantes dos
traballadores, e iso porque a omisión desta esixencia non é un simple incumprimento dun deber de
información cuxa represión se esgote nunha sanción administrativa. A información aos representantes
dos traballadores sobre os despedimentos obxectivos económicos é unha peza esencial do sistema legal
de control da distinción institucional entre o despedimento colectivo e o obxectivo. Sen unha información
desta clase, que ten necesariamente que centralizarse na representación unitaria dos traballadores, estes
terán importantes dificultades para coñeceren a situación da empresa de acordo coa correcta utilización
da canle do despedimento obxectivo económico e, por tanto, será moi difícil acreditar a eventual superación
dos límites cuantitativos para os efectos de manter no proceso a causa de nulidade da epígrafe d) do
número 2 do artigo 122 da Lei de procedemento laboral en relación co artigo 51.1 do Estatuto dos
traballadores: a utilización indebida do despedimento obxectivo por superar os límites cuantitativos
mencionados no último precepto citado».
33 O lexislador engade á redacción do art. 53.4 do ET que o erro escusable no cálculo da indemnización
non determinará a improcedencia do despedimento, sen prexuízo do aboamento desta na súa contía
correcta, acollendo así a doutrina do Tribunal Supremo recaída a propósito da consignación dos salarios
de tramitación en caso de despedimento ex art. 56.2 do ET. Segundo esta cando «o empresario cometa un
erro de cálculo que poida cualificarse como escusable, deben aceptarse as consecuencias que o Estatuto
dos traballadores fai derivar do ofrecemento e a consignación» (Sentenza do Tribunal Supremo de 24 de
abril de 2000 [rec. n.º 308/1999]); en troques, cando a consignación for insuficiente «por neglixencia ou
erro inescusables (...) o efecto exoneratorio ou interruptivo da consignación (...) malógrase» (Sentenza
do Tribunal Supremo de 28 de febreiro de 2006 [rec. n.º 121/2005]). Así, por exemplo, «un indicio de
erro escusable (...) é a escasa contía da diferenza entre o consignado e o que debe consignarse; diferenza
achacable en ocasións a erro de conta cuxa probabilidade se acrecenta pola complexidade da estrutura
retributiva nalgunhas empresas» (Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de febreiro de 2006 [rec. n.º 3850/
2004]).
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requisitos de forma (con excepción da concesión do prazo de preaviso) daba lugar á
declaración de nulidade do despedimento, agora a norma confórmase con outorgarlle
a cualificación de improcedente, o que lle permite ao empresario realizar unha opción
(entre indemnizar con vinte e cinco ou trinta e sete días, ou readmitir) que antes lle
estaba vedada.
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Resumo

As empresas no seu traballo diario utilizan os datos das persoas que entran en relación con

elas, tal é o caso dos traballadores, provedores, clientes etc. A almacenaxe e posterior tratamento

deses datos aparece como un elemento de grande axuda e imprescindible para cumprir os

obxectivos perseguidos ao achegaren unha maior comodidade, unha simplificación dos procesos

e unha información inestimable, de tal xeito que lles axuda a lograr un maior éxito nos seus

obxectivos e lles facilita o desenvolvemento das funcións que lles son propias; ora ben, por

veces tales beneficios poden carrexar un risco para a intimidade das persoas. Faise precisa por

iso unha protección que veña constituír un elemento de seguridade, protección esta que ten

que vir dada desde receitas de carácter xurídico-legal. Con este artigo preténdese dar a coñecer

os elementos esenciais desa protección tal e como aparecen reflectidos no noso ordenamento

xurídico. Recolle a normativa básica, unha relación significativa e exhaustiva de situacións,

principios e dereitos. Trátase de abordar aqueles aspectos xerais que poidan resultar de utilidade

para quen espera unha aproximación ao marco legal actual da protección dos datos de carácter

persoal en España.

Palabras chave: protección de datos, dereito á intimidade, traballadores.

Abstract

Companies in their daily work use personal details of the people that enter into relationship

with them –whether this be workers, suppliers, clients etc. The storage of such data comes to

constitute an element of great assistance which allows greater convenience and simplification

of the processes, helping them to greater success in their objectives and the carrying out of

their normal functions. Sometimes, however, such benefits can also suppose risks to the intimacy

of people. It is, therefore, necessary to have protection as a means of security, a protection

which must proceed from legal sources. In this article we hope to highlight the essential legal

features that companies will have to observe in their relationships. We include the basic norms

along with a significant and exhaustive relationship of situations, principles and rights. We

attempt to discuss general aspects that might be of use for anyone who might seek an approach

to the current legal framework of the protection of personal data in Spain.

Keywords: data protection, right to privacy, workers.
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1. Introdución

As empresas no seu traballo diario utilizan algúns datos persoais das persoas que
entran en relación con elas –xa sexa traballadores, provedores, clientes etc. A almace-
naxe dos datos vén constituír un elemento de grande axuda ao permitir unha maior
comodidade e simplificación dos procesos. Esta información de que dispoñen as em-
presas faise moi necesaria co fin de estas poderen acadar con maior éxito os seus
obxectivos e desenvolver as súas funcións, mais diso acaba derivándose un risco para
os datos contidos nelas e, consecuentemente, un risco para a intimidade das persoas
titulares deses datos. Necesítase así unha protección, que vén constituír un elemento
de seguridade tal que se deriva das prescricións legais. Con este artigo preténdese dar
a coñecer os elementos legais esenciais que terán que observar as empresas nas súas
relacións. Nin que dicir ten que a norma recolle unha importante e exhaustiva relación
de situacións, principios e dereitos. Simplemente tratamos de falar de aspectos xerais
que poidan resultar de utilidade para quen pretenda unha aproximación ao marco
legal actual da protección dos datos de carácter persoal en España.

2. A Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal

2.1. Obxectivos da norma

A Constitución española (CE) proclama no seu artigo 18 o dereito ao honor, á intimidade
persoal e familiar e á propia imaxe, e faino dentro do marco dos dereitos fundamentais
e as liberdades públicas. Ao abeiro deste precepto constitucional nace a Lei orgánica
15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD) que
vén substituír a antiga Lei orgánica 5/1992, de 29 de outubro, de regulación do
tratamento automatizado dos datos de carácter persoal (LORTAD, vixente até o 14 de
xaneiro de 2000), así como o Decreto 994/1999, de medidas de seguridade.

O obxecto perseguido pola antiga LORTAD, en desenvolvemento do xa citado artigo
18 da CE, era limitar o uso da informática e outras técnicas e medios de tratamento
automatizado dos datos de carácter persoal para garantir o honor, a intimidade persoal
e familiar das persoas físicas e o pleno exercicio dos seus dereitos.

A nova norma recolle un obxecto máis amplo e redactado dunha forma quizais máis
vaga, ao dicir que ten por tal garantir e protexer, no que fai ao tratamento dos datos
persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, e es-
pecialmente o seu honor e a súa intimidade persoal e familiar Tal redacción vén dar
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resposta a todas aquelas situacións en que a conculcación do dereito á protección de
datos vén dada a través daqueles que reciben un tratamento que non é automatizado.
Non hai que esquecer que no seo das empresas é moi común a almacenaxe de datos en
soporte papel –tal é o caso de recibos, nóminas, albarás… Precisamente esta nova e
máis xeral redacción obedece a unha finalidade máis garantista para as persoas titula-
res do dereito.

2.2. Ámbito de actuación

Como era de agardar, a norma intenta abranguer un amplo campo de protección e
faino ao proclamar a súa aplicación a todos aqueles datos de carácter persoal que
aparezan rexistrados nun soporte físico que os faga susceptibles dun tratamento, así
como a calquera modalidade de uso posterior deses datos. Fala a Lei do uso dos datos
de carácter persoal tanto no sector público como no privado e, por tanto, o uso e
tratamento dos datos de carácter persoal polas administracións públicas vense afecta-
dos pola norma da mesma maneira que aquel que se fai desde o sector privado.

Ora ben, ademais, facíase necesario –dado o proceso de globalización mundial e a
enorme incidencia das modernas tecnoloxías da comunicación– que a Lei contempla-
se o tratamento dos datos persoais en situacións que teñen lugar desde outros países
de dentro ou fóra da Unión Europea e afecta aos cidadáns españois. Así, na epígrafe 1
do artigo 2 recóllese o seguinte:

«Rexerase por esta lei orgánica todo tratamento de datos de carácter persoal:

a. Cando o tratamento for efectuado en territorio español no marco das actividades
dun establecemento do responsable do tratamento.

b. Cando ao responsable do tratamento que non estea establecido en territorio español
lle sexa de aplicación a lexislación española en aplicación de normas de dereito inter-
nacional público.

c. Cando o responsable do tratamento non estea establecido en territorio da Unión
Europea e utilice no tratamento de datos medios situados en territorio español, non
sendo que tales medios se empreguen unicamente con fins de tránsito.»

Como se desprende do texto, quedan baixo o ámbito de protección da norma aqueles
aos que, sendo responsables do tratamento –mesmo sen estar en territorio español–,
teña que aplicárselles a lei española de acordo co previsto en normas internacionais.
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Mais tamén se verán suxeitos á LOPD aqueles responsables do tratamento de datos
que, malia non estaren establecidos en territorio da Unión Europea, se sirvan de me-
dios que si estean en territorio español, non sendo que a finalidade destes medios sexa
unicamente servir de tránsito. A redacción da norma, malia a súa claridade, préstase a
interpretacións, por canto por veces non é doado determinarmos que situación é de
tránsito e cal non o é.

Doutra parte, da mesma maneira que a norma recolle o ámbito de aplicación, tamén
alude a aquelas situacións que se consideran excluídas, e en primeiro lugar cita os
ficheiros mantidos por persoas físicas no exercicio de actividades exclusivamente
persoais ou domésticas; así pois, todo o que teña que ver con aqueles datos que se
manexan dentro do ámbito exclusivamente persoal. Queda tamén fóra da aplicación o
relativo a materias que, porque así vén recollido en normas específicas, sexan consi-
deradas clasificadas, ás cales se lles outorga un sistema de protección especial, dicindo:
«O réxime de protección dos datos de carácter persoal que se establece nesta lei orgá-
nica non será de aplicación (...) aos ficheiros sometidos á normativa sobre protección
de materias clasificadas». Tal é o caso daquelas situacións consideradas na Lei de
segredos oficiais. Para finalizar, e en último lugar, exclúe os ficheiros establecidos
para a investigación do terrorismo e de formas graves de delincuencia organizada.
Con todo, a pesar diso, a Axencia Española de Protección de Datos terá constancia
das características xerais e finalidade ao recoller a obriga do responsable do ficheiro
de comunicar tales circunstancias1.

2.3. Delimitación conceptual

Como queda dito o obxecto de protección da norma son os datos de carácter persoal,
e para iso comeza no seu artigo 3 dicindo: «Dato de carácter persoal: calquera infor-
mación concernente a persoas físicas identificadas ou identificables». Xa que logo, os

1 Deixa tamén a norma fóra do seu ámbito de aplicación, remitíndose á normativa específica:

a. Os ficheiros regulados pola lexislación de réxime electoral.

b. Os que sirvan a fins exclusivamente estatísticos, e estean amparados pola lexislación estatal ou

autonómica sobre a función estatística pública.

c. Os que teñan por obxecto a almacenaxe dos datos contidos nos informes persoais de cualificación a

que se refire a lexislación do réxime do persoal das Forzas Armadas.

d. Os derivados do Rexistro Civil e do Rexistro Central de penados e rebeldes.

e. Os procedentes de imaxes e sons obtidos mediante a utilización de videocámaras polas Forzas e

Corpos de Seguridade, de conformidade coa lexislación sobre a materia.
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datos teñen que referirse á información concernente a persoas físicas, quedan fóra do
marco legal aqueles datos que fan alusión a entidades ou persoas xurídicas. Ademais,
recolle expresamente a necesidade de que a persoa física estea identificada ou sexa
identificable, susceptible de identificación.

Con todo, un dos conceptos máis salienta e que merece unha mención especial é o que
diferenza o responsable do ficheiro2, que pode ser tanto unha persoa física como unha
persoa xurídica, podendo ser a súa natureza tanto de carácter público como privado
–e incluso un órgano administrativo–, que decida sobre a finalidade, o contido e o uso
do tratamento. O encargado do tratamento3 é en cambio aquela persoa física ou xurídica
–autoridade pública, servizo ou calquera outro organismo– que, só ou conxuntamente
con outros, trate datos persoais por conta do responsable do tratamento. Pois ben, no
campo da empresa e da responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos
datos de carácter persoal faise, por tanto, moi necesario diferenciar as dúas figuras,
cuxa existencia na redacción dada polo lexislador non obriga directamente a que
permanezan separadas, podendo ser o propio responsable do ficheiro o que se ocupe
do seu tratamento, aínda que naquelas empresas en que o número de traballadores é
elevado é lóxico pensar que quen trata os datos non é necesariamente o responsable
do ficheiro, tendo en conta o teor literal da norma que fai alusión á decisión «sobre a
finalidade, o contido e o uso dos datos».

Entre as definicións ofrecidas pola norma cómpre tamén destacarmos a que alude ao
consentimento da persoa interesada, de que logo falaremos. Este consentimento con-
siste nunha manifestación ou declaración feita polo titular dos datos a través de que se
permite ou consente a utilización deses datos que lle concirnen e que teñen carácter
persoal. Alén disto, o consentimento ten que ser ante todo informado e informado de
tal xeito que non dea lugar a equivocacións, o que leva a que a manifestación de
vontade se preste de forma libre, inequívoca e específica. É precisamente a especifi-
cidade do consentimento o que evita que se empreguen datos innecesarios para o fin a
que se destinasen e que poderían ser utilizados con outras finalidades.

2 Entendéndose por tal «todo o conxunto organizado de datos de carácter persoal, calquera que for a

forma ou modalidade da súa creación, almacenaxe, organización e acceso».

3 Tratamento: operacións e procedementos técnicos de carácter automatizado ou non, que permitan a

recollida, gravación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo e cancelación, así como as cesións

de datos que resulten de comunicacións, consultas, interconexións e transferencias.
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Igualmente, salienta que as definicións recollidas na Lei orgánica consideran unha
situación moi común e que adoita dar lugar a unha enorme casuística, como é a cesión
deses datos a terceiras persoas, entendéndose por tal calquera revelación deses datos
a unha persoa diferente do seu titular. Para tal fin poderiamos traer a colación os
diferentes casos de contratacións e subcontratacións entre empresas en que a trasfega
de datos é habitual e a través de que se poden producir serios e graves incumprimentos
normativos, co conseguinte prexuízo para os titulares do dereito.

E, para finalizarmos, diremos que a última definición recollida no repetido artigo 3 da
norma dá solución a moi variadas cuestións que se suscitan ao abeiro da súa aplica-
ción, isto é, o concepto de fonte accesible ao público. A LOPD recolle como tal
aqueles ficheiros cuxa consulta pode ser realizada por calquera persoa e non está
impedida por unha norma limitativa, ou pode facerse sen máis esixencia que, se é o
caso, o aboamento dunha contraprestación. Teñen a consideración de fontes de acceso
público, exclusivamente, o censo promocional, os repertorios telefónicos nos termos
previstos pola súa normativa específica e as listaxes de persoas pertencentes a grupos
de profesionais que conteñan unicamente os datos de nome, título, profesión, actividade,
grao académico, dirección e indicación da súa pertenza ao grupo. Así mesmo, teñen o
carácter de fontes de acceso público os diarios e boletíns oficiais e os medios de
comunicación. A comprensión do texto legal lévanos a contestar moitas cuestións
relativas á utilización de determinados medios –como ocorre coas páxinas web,
taboleiros de anuncios, portais da internet de acceso público, calquera medio de co-
municación...– con finalidades de todo punto antixurídicas, ou que aínda tendo finali-
dades amparadas polo dereito non se ven protexidas polo ámbito de actuación da
norma.

A publicación de datos, xa sexa de traballadores ou de terceiras persoas alleas á em-
presa, mais que entran en contacto con ela, soamente poderá realizarse co consentimento
destas, non sendo que poidan subsumirse nos supostos que a norma considera.

3. O respecto dos principios recollidos na norma

3.1. Obrigas dos empresarios

Todas as empresas, tanto de carácter público como privado, que garden ficheiros en
papel ou calquera outro soporte magnético de información relativa a persoas físicas,
vense obrigadas e amparadas pola LOPD e iso sen excepción e independentemente do
seu tamaño.
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Ora ben, poderiamos pensar a que persoas físicas outorga protección a norma con
respecto á obriga da empresa, e quizais pensemos nos traballadores; mais non son
apenas os empregados os que se ven favorecidos polo marco legal, senón que esa
obriga por parte do empresario ten que estenderse a outras persoas físicas que entren
en contacto ou garden relación coa empresa, tales como provedores, clientes... É pre-
cisamente a figura do cliente a máis vulnerable para os efectos do tratamento dos seus
datos persoais. Para alén, podemos pensar en situacións en que a empresa cede os
datos a un terceiro para a prestación dun determinado servizo ou a realización dun
traballo ou unha obra determinada. O conflito aparece cando se causa o dano e ese
dano ten que se lle imputar a alguén. O coñecemento do léxico utilizado pola norma e
das definicións nelas recollidas, a que acabamos de facer alusión, lévanos a dar solu-
ción a numerosas cuestións.

3.2. Principios de actuación. Especial referencia á calidade dos datos

O principio de calidade dos datos aparece ligado ao de proporcionalidade como un
dos principios xerais da Lei 15/1999, que esixe con eles que os devanditos datos
sexan axeitados á finalidade que motiva a súa recollida. Así pois esta recollida deberá
vir dada pola seu sometemento a tales principios.

O Tribunal Constitucional (TC) quixo delimitar conceptualmente o dereito recollido
na norma e fíxoo na Sentenza 292/2000, de 30 de novembro, en que o denomina
como un dereito de autodeterminación informativa ou de libre dispoñibilidade dos
datos de carácter persoal. Trátase, pois, de lle garantir á persoa o poder de control
sobre os seus datos persoais, sobre o seu uso e destino, co propósito de impedir o
tráfico ilícito e lesivo destes para a súa dignidade e dereito. Nela dise, ademais, que o
obxecto de protección do dereito fundamental á protección de datos non se reduce só
aos datos íntimos da persoa, senón a calquera tipo de dato persoal, sexa ou non ínti-
mo, cuxo coñecemento ou emprego por terceiros poida afectar aos seus dereitos, sexan
ou non fundamentais.

É unha aclaración moi importante esta que fai o TC ao dicir que a LOPD non ten como
obxecto exclusivamente a intimidade persoal, para o que xa está o primeiro parágrafo
do artigo 18, senón a protección dese tipo de datos. Concreta ademais que o dereito
comprende a facultade de consentir a recollida, a obtención e o acceso aos datos per-
soais, así como os seus posteriores almacenaxe e tratamento, e mesmo o seu posible uso
por un terceiro, xa sexa o Estado ou un particular. Como complemento a tales dereitos o
alto tribunal fai referencia á facultade de saber en todo momento quen dispón deses
datos persoais e a que uso os está a someter, e ao poder de oporse a esa posesión e uso.
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Dentro dese principio de calidade dos datos entran unha serie de limitacións recollidas
no artigo 44, en que encontramos unha manifestación da enorme importancia que a
norma lle dá ao cumprimento da finalidade a que están destinadas a recollida e
almacenaxe de datos5. A xurisprudencia dos tribunais foi e é clara neste sentido, e así
a Sentenza de 9 de marzo de 2001 da Sala do Contencioso-Administrativo da Audien-
cia Nacional recolle: «Un dos principios que inspira a lexislación sobre tratamento
automatizado de datos de carácter persoal é o da calidade dos datos. Este principio
implica, entre outras cousas, que os datos sexan necesarios e pertinentes para a
finalidade para a cal fosen solicitados ou rexistrados (art. 4.5 da LO 5/1992) e que
sexan exactos e completos (art. 4.4 da LO 5/1992). Por tanto, se os datos deixaron de
ser necesarios para os fins para os cales foron solicitados ou rexistrados, ou resultan
inexactos, debe procederse (...) á súa cancelación, sen necesidade de solicitude do
afectado. E así se infire do propio teor literal dos artigos 4.4 e 4.5 da LO 5/1992, que
utiliza a expresión imperativa “serán cancelada” sen condicionar á existencia dunha
solicitude previa do afectado». En suma, a norma establece a obriga do responsable
do ficheiro de proceder de oficio e coa debida dilixencia a cancelar os datos inexactos
ou que deixaron de ser necesarios para a finalidade do ficheiro e sen necesidade de
solicitude previa da persoa afectada.

3.3 O deber de gardar o segredo e a utilización dos datos por terceiras persoas

Para a norma, o responsable do ficheiro, isto é, a persoa a quen corresponde tomar as
decisións, así como os encargados do tratamento dos datos de carácter persoal, están
obrigados a gardar o segredo persoal sobre eles, un deber ese que se estende tamén á
obriga de gardalos. Tales deberes non se limitan ao momento do contacto ou ao tempo
que dure a relación de traballo, senón que van máis alá, de tal xeito que os datos
coñecidos como consecuencia dese manexo ou tratamento subsistirán aínda despois
de extinguida a relación entre o titular dos datos e o encargado ou o responsable do
tratamento.

4 Os datos de carácter persoal só poderán recollerse para o seu tratamento, así como seren sometidos ao

devandito tratamento, cando sexan axeitados e pertinentes, e non resulten excesivos en relación co ám-

bito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as cales se obteñan.

5 Neste sentido, véxase a Sentenza de 6 de xullo de 2001 da Sala do Contencioso-Administrativo da

Audiencia Nacional.
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Continuando coas situacións recollidas pola norma, temos que dicir que nas diferen-
tes relacións xurídicas en que se manexan datos persoais é moi habitual que esa infor-
mación, como xa mencionamos, sexa cedida a terceiras persoas, ou que dalgunha
maneira interveñan no seu tratamento terceiras persoas. Para iso, para dar protección
a estas situacións, a norma recolle exhaustivamente unha serie de preceptos. Desta
maneira, o artigo 11 recolle expresamente a figura da cesión de datos e faino ao dicir:
«Os datos de carácter persoal obxecto do tratamento só poderán ser comunicados a un
terceiro para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas
do cedente e do cesionario co consentimento previo do interesado». Non cumprirá o
consentimento:

«a. Cando a cesión está autorizada nunha lei.

b. Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público.

c. Cando o tratamento responda á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica
cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implique necesariamente a conexión
do devandito tratamento con ficheiros de terceiros. Neste caso a comunicación só será
lexítima en canto se limite á finalidade que a xustifique.

d. Cando a comunicación que deba efectuarse teña por destinatario o Defensor do
Pobo, o Ministerio Fiscal ou os xuíces ou tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio
das funcións que ten atribuídas. Tampouco será preciso o consentimento cando a co-
municación teña como destinatarias institucións autonómicas con funcións análogas
ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas.

e. Cando a cesión se produza entre administracións públicas e teña por obxecto o
tratamento posterior dos datos con fins históricos, estatísticos ou científicos.

f. Cando a cesión de datos de carácter persoal relativos á saúde sexa necesaria para
solucionar unha urxencia que requira acceder a un ficheiro ou para realizar os estudos
epidemiolóxicos nos termos establecidos na lexislación sobre sanidade estatal ou
autonómica.»

O primeiro dos supostos de exclusión á prestación do consentimento recollido pola
norma –o caso de cesión de datos contemplados nunha lei– é quizais o máis habitual
na casuística das relacións de traballo. Mais é tamén habitual a situación de presta-
ción dun consentimento que responde á aceptación de forma libre e, tal e como recolle
o teor literal do precepto, lexítima das condicións dunha relación xurídica en que se
atopen inmersos o responsable do ficheiro e o titular dos datos.
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Considérase ademais a posibilidade de revogación do consentimento, así como a fi-
gura da do consentimento na comunicación deses datos a un terceiro, sempre que esa
información non lle permita ao interesado coñecer a finalidade para a cal van ser
destinados os datos cuxa autorización se comunica, e mesmo o tipo de actividade que
realiza o cesionario de tal información. Cando a información é accesible a terceiras
persoas como consecuencia da prestación dun servizo ao responsable do tratamento,
non podemos entender tal feito como comunicación de datos. Nestas situacións de
acceso de datos por conta de terceiros é preciso que a relación estea documentada nun
contrato que permita acreditar o seu establecemento e contido, en que deben constar
para alén as medidas de seguridade que o encargado do tratamento está obrigado a
implantar. Ora ben, se esta persoa os destinase a unha finalidade diferente daquela
para a que se recolleran, ou incumprise dalgunha maneira o pactado no contrato, pa-
sará a ser considerado tamén como responsable e estará así suxeito ás responsabilida-
des que da súa actuación puideren derivarse. Pois ben, en primeiro lugar, unha vez
que estudados, avaliados e clasificados os datos persoais obrantes nos ficheiros, estes
deben remitirse para a súa inscrición ao Rexistro da Axencia Española de Protección
de Datos.

Faise precisa a elaboración do chamado pola norma «documento de seguridade», que
terá que facerse para cada un dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal,
estendéndose a obriga ao responsable de seguridade, os usuarios, mecanismos de
seguridade, procedementos, normas e estándares etc.

A norma prevé a obriga de implantar unha serie de medidas de seguridade tanto técni-
cas como organizativas e xurídicas. Ademais teñen que se estudar todos os casos de
cesión e acceso aos datos por conta de terceiras persoas, e iso co fin de se adaptar ás
esixencias procedimentais que aparecen recollidas na propia norma para o que se
entende como cesión de datos: aquelas situacións en que se produce unha comunica-
ción de datos a calquera persoa diferente da interesada. No desenvolvemento habitual
da actividade empresarial é sabido que por veces se fai necesario comunicar datos de
traballadores como consecuencia do funcionamento normal da empresa; nestas
situacións, a norma non esixe un consentimento expreso por parte do traballador,
mais en cambio si se esixe a formalización dun contrato a través de que o terceiro que
accede á información se compromete a garantir o cumprimento da Lei da mesma
maneira e nos mesmos termos que ten que facelo o titular dos datos. É obriga tamén
da empresa garantir o dereito á información no acto de recollida dos datos persoais do
traballador e demais persoas protexidas polo marco legal –tal e como comentamos
máis arriba–, así como proporcionarlle información sobre os dereitos de acceso, rec-
tificación, cancelación e oposición (coñecidos como ARCO).
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4. Especial referencia ao Regulamento de desenvolvemento da Lei de protección
de datos

O Regulamento da Lei de protección de datos veu provocar unha grande axitación no
ámbito empresarial, que fai precisa unha maior concienciación dos responsables. Non
supón un endurecemento da Lei; no entanto, si fai máis estrita a súa aplicación. Facíase
necesaria a existencia dunha norma que desenvolvese os contidos da Lei por canto
esta non daba solución a moi diferentes situacións que constituían claros baleiros
legais polo seu carácter abstracto e a súa redacción demasiado xeral e, por veces,
ambigua. Con esta norma de desenvolvemento conséguense aclarar aspectos até entón
de dubidosa resolución.

O novo regulamento desenvolve a actual Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro,
oito anos despois da súa publicación, e aclara algúns puntos chave. Unha das principais
novidades é a inclusión dos ficheiros en soporte papel como susceptibles de protec-
ción. O obxectivo é compatibilizar as medidas de seguridade entre os ficheiros
telemáticos e os de papel, homoxeneizando o seu tratamento, unha tarefa para a cal se
recomenda que as empresas se doten de ferramentas e capital humano especializado
na protección de datos. Faise precisa unha boa xestión dos documentos. Mais iso non
tira que a existencia da norma de desenvolvemento implica a necesidade dun exhaus-
tivo traballo por parte das empresas, que deberán ter localizados todos os seus arquivos
en soporte papel, esixíndose, ademais, a custodia da información que conteñan os
documentos en papel dentro da compañía en todos os procesos polos que poida pasar.

Doutra parte, coa entrada en vigor deste regulamento concédeselles unha especial
importancia aos dereitos de acceso, rectificación, consentimento e oposición (ARCO),
ao se lle outorgar á cidadanía unha maior capacidade de control sobre os seus datos
que, inevitablemente, pode desembocar en innumerables reclamacións por parte dos
titulares. Para iso fai unha relación moito máis detallada do deber de información, así
como da figura do consentimento, cunha clara alusión á forma en que unha empresa
pode conservar os datos cando foi subcontratada por outra. Insístese, da mesma maneira,
na obrigatoriedade de realizar controis internos coa finalidade de lle proporcionar un
maior control aos ficheiros máis sensibles almacenados en soporte papel.

Pois ben, pódese dicir que malia que o regulamento afecta a todos os sectores, hai
empresas para as cales a incidencia é moito maior. Desta forma, as entidades banca-
rias, debido á enorme cantidade de datos de clientes que manexan e ao elevado núme-
ro de sucursais, teñen que prestar unha especial atención ás esixencias legais. Desta-
can tamén as empresas de telefonía, entidades aseguradoras, empresas farmacéuticas
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e, en xeral, o sector servizos, onde o maior interese se centra na captación de clientes,
así como aquelas dedicadas á mercadotecnia e á prospección comercial.

5. Conclusións

Sendo certo que a entrada en vigor do Regulamento que desenvolve a Lei orgánica de
protección de datos comportou a solución a numerosos problemas derivados da apli-
cación dunha norma redactada cunha vocación de xeneralidade, non o é menos que a
casuística é tan numerosa que por veces se fai necesario un importante labor de her-
menéutica destinado a axudar a dar solución aos problemas con que se enfrontan as
empresas derivados do tratamento dos datos de carácter persoal.

A protección de datos de carácter persoal aparece configurada como un dereito funda-
mental e non unha simple manifestación do dereito á intimidade do artigo 18 da Cons-
titución española. Por tanto, como tal dereito fundamental ten que ser tratado e res-
pectado. A obriga das empresas está claramente detallada no articulado do documento
legal, mais a maior dificultade da súa aplicación vén dada pola necesaria aplicación
de medios técnicos de que por veces non se dispón, ben por descoñecemento, ben
polo elevado custo que comportan. Faise precisa, pois, unha maior información anexa
non xa soamente dos dereitos de quen é titular de datos de carácter persoal, mais
daqueles que están obrigados por razón do seu cargo ou da súa profesión a tratar e
manexar eses datos. Maior información, daquela, e unha mellor formación cun maior
coñecemento dos sistemas e mecanismos de seguridade dos datos. O cumprimento
das normas sobre protección de datos, xa sexan derivadas de instrumentos xurídicos
internacionais, estatais ou autonómicos –alí onde se desenvolvan– ten que vir dado
desde o coñecemento e o entendemento do que esas mesmas normas prescriben.
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Resumo

Crónica das últimas elaboracións xudiciais do Tribunal Supremo sobre o dereito individual de

traballo. En concreto, faise especial fincapé no cambio de criterio operado na configuración

dalgunha das institucións máis importantes no dereito do traballo.

Palabras chave: contrato de traballo, Tribunal Supremo, xurisprudencia.

Abstract

Chronicle of the latest findings of Supreme Court about individual employment contracts. In

particular, it will emphasize the change of criteria operating in configuration of some of the

most important institutions of Labour Law.

Keywords: employment contract, Supreme Court, judicial doctrine.
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1. Delimitación do tema

§1. O enunciado literal do tema é excesivamente amplo, porque a produción xurispru-
dencial no último ano foi inxente; só no Tribunal Supremo ditáronse máis de trescen-
tas sentenzas relacionadas co contrato individual de traballo, e relacionadas –ade-
mais– cunha morea de materias que farían difícil a súa clasificación e excederían as
pretensións deste artigo. Iso fai necesario delimitar o seu obxecto. De entrada, o estu-
do das elaboracións xudiciais ha de cinguirse ao que se cualifica como xenuína xuris-
prudencia1, dentro da cal poden facerse tres grandes grupos2: un, o da xurisprudencia
reiteradísima, ou de imposible descoñecemento, que está integrada polas resolucións
que inciden en criterios xa moi consolidados; outro, o da xurisprudencia reiterada, en
que se sitúan resolucións que insisten na mesma liña doutrinal, mais aínda non tan
constante; e, finalmente, a xurisprudencia en formación, onde incluirei aquelas que
marcaron criterio, innovando ou modificando unha orientación até este momento
vixente, e supuxeron un cambio de tendencia que –previsiblemente– se manterá3.
Pois ben, respectando o enunciado que se adoptou, as elaboracións han de restrinxirse
exclusivamente a este grupo, isto é, ás novidades que se puidesen producir na doutri-
na do Tribunal Supremo sobre o dereito individual de traballo e, ademais, o período a
que se restrinxirá é o último ano, que computará desde principios de outubro de 2009
até setembro de 2010. Aínda que cunha pequena matización, debido á relación que
existe entre a acción procesual que se poida exercitar e o propio dereito protexido,
tamén incluín algunha resolución sobre temas procesuais.

§2. Estas últimas son, en orde cronolóxica, as sentenzas do Tribunal Supremo coas
seguintes datas: (1) 18/05/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 2973/
09; (2) 07/05/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 3347/09; (3) 21/
04/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 479/09; (4) 05/04/10, recur-

1 Porque, conforme ao art. 1.6 do Código civil, unicamente constitúe xurisprudencia a doutrina que de
modo reiterado estableza o Tribunal Supremo ao interpretar e aplicar as fontes formais do dereito (a lei,
o costume e os principios xerais do dereito), polo que non o son –tendo en conta o rango xerárquico– as
sentenzas procedentes dun órgano xudicial distinto ao Tribunal Supremo (así, sentenzas do Tribunal
Supremo de 30 de setembro de 1998, recurso de casación para a unificación da doutrina 3358/97; de 28
de maio de 1999, recurso de casación ordinaria 1140/98; e de 27 de decembro 2001, recurso de casación
ordinaria 1156/01).
2 Estou a empregar a clasificación terminolóxica expresada en MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e
CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006) Derecho del trabajo. A Coruña, Netbiblo, 25.
3 Sería dubidosa sequera a súa cualificación como tal xurisprudencia, xa que unha soa sentenza do
Tribunal Supremo non a constitúe ex art. 1.6 do Código civil (Sentenza do Tribunal Supremo de 26/ de
setembro de 2006, recurso de casación ordinaria 165/05); non pode descoñecerse a importancia que
pode ter a sentenza inicial dunha liña doutrinal, sobre todo, se foi ditada pola Sala Xeral.
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so de casación ordinaria 119/09; (5) 11/03/10, recurso de casación ordinaria 135/09;
(6) 09/02/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 1605/09; (7) 02/02/
10, recurso de casación para a unificación da doutrina 1587/09; (8) 21/12/09, recurso
de casación para a unificación da doutrina 726/09; (9) 18/12/09, recurso de casación
para a unificación da doutrina 71/09; (10) 07/12/09, recurso de casación para a unifi-
cación da doutrina 2686/08; 07/12/09, recurso de casación para a unificación da doutrina
210/09; (12) 24/11/09, recurso de casación ordinaria 36/09; (13) 24/11/09, recurso de
casación para a unificación da doutrina 2757/08; (14) 11/11/09, recurso de casación
ordinaria 133/08; (15) 03/11/09, recurso de casación ordinaria 134/08; (16) 27/10/09,
recurso de casación para a unificación da doutrina 3672/08; (17) 27/10/09, recurso de
casación para a unificación da doutrina 3734/08; (18) 14/10/09, recurso de casación
para a unificación da doutrina 625/09; (19) 07/10/09, recurso de casación para a uni-
ficación da doutrina 2694/08; (20) 06/10/09, recurso de casación para a unificación
da doutrina 2832/08; e finalmente, (21) 05/10/09, recurso de casación ordinaria 82/08.

2. Análise das sentenzas do Tribunal Supremo máis innovadoras

§3. Do exame desas resolucións, que podemos cualificar como novidosas, por canto
modifican doutrina anterior ou responden a aspectos que até este momento non se
formularan ou resolveran, poden extraerse as conclusións que se van expor nesta sec-
ción. Sequera quérese facer unha mención especial a dúas resolucións que, ao meu
parecer, comportan cando menos un xiro brusco coa liña até este momento sostida nas
correspondentes materias (é máis, nun dos casos ditárase unha sentenza anterior so-
bre a mesma cuestión en sentido contrario ao despois mantido).

§4. En particular, a Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de maio de 2010, relativa ao
recurso de casación para a unificación da doutrina 3347/09, que ademais procede dun
recurso contra unha sentenza ditada pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia con data de 20 de xullo de 2009, que anula. A cerna desta resolución é o
exercicio dunha acción constitutiva de cesión ilegal4, cando no momento do xuízo
oral os traballadores demandantes pasaron a depender da empresa cedente orixinaria
a outra que se fixo cargo da actividade e dos traballadores mediante unha nova contra-
ta. O Tribunal Supremo modifica a súa doutrina previa, en que se esixía –para o éxito
da acción– que os traballadores ilegalmente cedidos o sigan sendo ao tempo do xuízo

4 Con maior extensión, véxase DE CASTRO MEJUTO, L. F. (2009) La acción constitutiva en los procesos

laborales. A Coruña, Netbiblo, 139-141.
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oral; noutras palabras, a cesión ilegal só podería pretenderse «mentres subsista a ce-
sión5», de modo que «concluída a cesión, non cabe o exercicio desa acción de fixeza,
aínda que aquela fose ilegal6». Agora xa non é preciso, porén, que esa situación siga
vixente no momento de ter lugar o xuízo oral, senón que abondará con que o estea no
momento de se presentar a demanda, de ser admitida, baixo o argumento de que «os
presupostos de actuación dos tribunais deben determinarse no momento de presenta-
ción da demanda, sendo ineficaces as modificacións que se produciren con
posterioridade tanto a respecto dos feitos como da norma xurídica» sobre a base do
artigo 411 da Lei de axuizamento civil (referida á perpetuación da xurisdición) e unha
sentenza da Sala Primeira (02/12/09, rec. 2117/05), o que equivale a que «fixados os
termos da litis no momento da demanda, cómpre analizar se nese momento concorren
os elementos de feito que conducirían á declaración da existencia de tal cesión ilegal».

§5. É na Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de decembro de 2009, no recurso de
casación para a unificación da doutrina 210/09, onde se debate unha vez máis a vali-
dez da decisión empresarial de deixar sen efecto a extinción contractual acordada7,
cando o empresario se retracta antes do transcurso do prazo de preaviso concedido,
mais cunha solución diferente á até agora adoptada. Primeiro, lémbrase a doutrina
xurisprudencial8 que declara que o ofrecemento de readmisión levado a cabo pola
empresa non restablece o contrato extinguido nin o seu rexeitamento polo traballador
constitúe dimisión, tanto se a oferta se fai no trámite da conciliación extraxudicial9

como se ten lugar con posterioridade a esta10 e –con maior motivo– unha vez presen-

5 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 22 de setembro de 1977, 21 de decembro de 1977 e 11
de setembro de 1986.
6 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 8 de xullo de 2003, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 2885/02; de 12 de febreiro de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina
61/07; e de 14 de setembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 4232/08.
7 Sobre este particular, pode consultarse MIÑARRO YANINI, M. (2010) «La retractación del despido:
un estudio a partir de su configuración jurisprudencial» Actualidad Laboral XII. Dispoñible en versión
electrónica no enderezo web <http://revista-actualidadlaboral.laley.es/>.
8 Así, as sentenzas do Tribunal Supremo de 3 de xullo de 2001, recurso de casación para a unificación da
doutrina 3933/00; de 24 de maio de 2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 1589/03;
de 11 de decembro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina 5018/06; e, a que analiza-
remos despois, de 7 de outubro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 2694/08.
9 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 3 de xullo de 2001, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 3933/00; de 6 de abril de 2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 2802/
03; e de 24 de maio de 2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 1589/03.
10 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 15 de novembro de 2002, recurso de casación para a
unificación da doutrina 1252/02.
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tada a demanda11. Despois precisa que, ao se producir a retractación durante o prazo
de preaviso, ha de permitirse mentres a prestación de servizos continúe e o contrato
siga vixente, máxime cando neste caso se trata dun contrato para obra determinada e
o empresario se decata de que aínda non está rematada a obra e segue a ter traballo
para o operario preavisado; unha solución esta que sería aplicable agás unha probada
mala fe do empregador. Especifícase que «en apoio desta solución pode dicirse que o
preaviso é simplemente o anuncio previo de que proximamente se vai rescindir o
contrato, mais trátase só dunha advertencia que se fai por esixencia da lei para previr
o outro de algo que se realizará. O contrato non se extingue, xa que logo, ese día,
senón aquel en que se decide o cesamento e se liquida, conforme ao artigo 49.2 do
Estatuto dos traballadores»; e, ademais, emprega un argumento adicional: «como a ac-
ción por despedimento nace na data do cesamento e antes de este se producir non empeza
a correr o seu prazo de caducidade, resulta que non existe dereito a reclamar contra o
cesamento antes de ser efectivo, pois até ese momento non se precisa a tutela xudicial12».

Esta doutrina é contraditoria coa expresada na Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de
outubro de 2009 no recurso de casación para a unificación da doutrina 2694/08, isto é,
dous meses anterior a aquela. Nela estúdase o suposto dunha retractación empresarial
do despedimento días despois da súa comunicación ao traballador, sen que se chegase
a presentar papeleta de conciliación e sen que na comunicación se fixese indicación
ningunha de posibles salarios de tramitación ou alta na Seguridade Social; noutras
palabras, unha retractación producida en fase preprocesual («e –até a data– ningunha
sentenza deste tribunal considerou unha retractación empresarial previa ao trámite
preprocesual de conciliación, como neste caso », precisa). O Tribunal Supremo, nunha
longa sentenza e após lembrar a doutrina previa sobre o efecto en xeral da retractación
empresarial13, conclúe que a eficacia extintiva e constitutiva do despedimento deter-

11 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 1 de xullo de 1996, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 741/96; e de 11 de decembro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina
5018/06.
12 Argumento que, en igualdade de armas, podería empregarse para o caso dunha dimisión do traballador
en que cumprise un preaviso convencional: até a data de efectividade da marcha do traballador, sempre
podería retractarse (modificando a doutrina fixada, entre outras, na Sentenza do Tribunal Supremo de
26/ de abril de 1991, localizable no Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 3390); aínda que quizais
se contraargumentaría que a retractación do traballador dimisionario non é equivalente á do empresario
despedidor (Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de outubro de 2009, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 2694/08).
13 E precisando que a situación non é idéntica á do traballador que se retracta da dimisión, que permitiría
a súa excepción no caso de se probar algunha deficiencia no consentimento (Sentenza do Tribunal Su-
premo de 6 de febreiro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina 5479/05).
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minan que o traballador non estea obrigado a aceptar aquela, malia ser anterior á
constitución da relación procesual, nin que por tal rectificación o traballador se vexa
privado do seu dereito á tutela xudicial, e rexeita un hipotético abuso do dereito que
supón a reclamación xudicial do afectado14. Ademais, descártase a posibilidade de esa
retractación empresarial ter efectividade baixo situacións singulares e con oferta de
readmisión con específicas calidades, porque a directa aplicación da normativa co-
mún sobre a nulidade dos actos non resulta aplicable, xa que «atribuír eficacia
vinculante á retractación empresarial [aínda mediando erro escusable e comunicación
readmisoria con toda sorte de garantías para o empregado] non só sería de todo
distorsionador do proceso por despedimento, senón que dificilmente satisfaría o esixible
–e constitucional– dereito á tutela xudicial efectiva e non protexería os intereses do
traballador nos termos que finalisticamente se derivan da regulación que sobre o pro-
ceso especial por despedimento contén a LPL». Noutras palabras, a decisión de fondo
adoptada en relación co obxecto de debate é radicalmente contraria á expresada pola
Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de decembro de 2009 no recurso de casación para
a unificación da doutrina 210/09, antes vista.

§6. Xunto a elas sitúanse outras da mesma índole, que en orde cronolóxica son as
sentenzas do Tribunal Supremo coas seguintes datas:

(1) 18/05/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 2973/09. O Tribunal
Supremo formúlase as consecuencias que carrexa o pagamento rateado das pagas
extras15, cando o convenio preveu o seu pagamento en determinadas datas e non pro-
hibiu tal rateo, é dicir, se, malia esa previsión, o pagamento rateado libera a empresa
do deber de aboalas o día da súa axeitada remuneración. A resposta a que chega é
afirmativa. Cualifícase como novidosa porque, nos casos en que o convenio colectivo
prohibe expresamente o rateo o debedor non se libera16, mais non o é tanto –quizais

14 «(...) cabería formularse –este é o obxecto de debate en autos– se resulta casuisticamente factible que,
en determinadas e excepcionais circunstancias, a formulación do proceso –malia a citada retractación
empresarial, producida antes de presentada papeleta de conciliación– puidese cualificarse de contraria á
esixible boa fe e abusivo exercicio dun dereito [conforme ás prevencións do art. 7 do CC]; ou que máis
simplemente deba apreciarse falta de obxecto e de acción [a denominada «falta de causa para litigar»],
malia –nun e outro caso, como precisaremos– ese abuso ou falta de obxecto unicamente poder ter
transcendencia a respecto dos salarios de tramitación» (FX 2.3).
15 Sobre o particular, véxase LLOMPART BENNASSAR, M. (2007) El salario. Concepto, estructura y cuantía.
Madrid, La Ley, 134 e ss.; ou MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. e GARCÍA MURCIA,
J. (2007) Derecho del trabajo. Madrid, Tecnos, 596-597.
16 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 19 de setembro de 2005, recurso de casación para a
unificación da doutrina 4524/04; de 7 de novembro de 2005, recurso de casación para a unificación da
doutrina 4526/04; e de 8 de marzo de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina 958/05.
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si no tocante ao argumento que emprega, porque vén lembrar a doutrina xa fixada nos
anos noventa17.

(2) 21/04/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 479/09, sobre pagas
extras de empregados da CRTVE. O Tribunal Supremo reitera o criterio de que se
adquire o dereito a percibir as gratificacións extraordinarias día a día, aínda que o seu
vencemento ten lugar en determinados meses do ano, e o seu importe debe equiparar-
se ao salario regularmente percibido polo traballador, salvo que por norma conven-
cional de carácter prioritario se establezan exclusións ou importes específicos18. Engade
–e esta é a novidade– que as pagas extras se liquidan por sextas partes, tendo un
período de remuneración semestral e en función da anualidade orzamentaria de que se
tratar. Con isto modifícase a doutrina –cando menos para os traballadores da CRTVE–
que fixaba un principio de proporcionalidade para a percepción das gratificacións ex-
traordinarias en atención á prestación de servizos durante o ano completo anterior19.

(3) 05/04/10, recurso de casación ordinaria 119/09, que afecta a un suposto bastante
tratado na instancia20: os incrementos do IPC e a articulación do IPC real e o estima-
do21, neste caso ao se prever nun dos artigos do IV Convenio colectivo da empresa
Bimbo unha cláusula de revisión que sería operativa se o «IPC real» diverxese do IPC
previsto. O Tribunal Supremo considera que esa cláusula de revisión só procede
aplicala cando o incremento anual do IPC sexa superior ao previsto, mais non ao
revés, e rexeita que esta interpretación supoña un enriquecemento inxusto para os
traballadores, porque a cláusula rebus sic stantibus22 unicamente resulta aplicable ás

17 Entre outras, as sentenzas do Tribunal Supremo de 26 de xuño de 1995, no Repertorio de jurispruden-

cia de Aranzadi 5227; de 1 de abril de 1996, no Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 2969; de 3 de
maio de 1996, no Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 4372; de 20 de xuño de 1996, no Repertorio

de jurisprudencia de Aranzadi 5216; de 22 de xullo de 1996, no Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi
6379; e de 4 de outubro de 1996, no Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 7448.
18 Así se mantivera nas sentenzas do Tribunal Supremo de 10 de abril de 1990, no Repertorio de jurispru-

dencia de Aranzadi 3454; de 6 de maio de 1999, recurso de casación para a unificación da doutrina 2450/
98; e de 15 de febreiro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina 2903/05.
19 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 10 de abril de 1990, no Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 3454.
20 Valla como exemplo a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 25 de xaneiro de 2010,
asunto 20/09, onde –obiter dicta– xa se resolvía sobre unha cláusula de revisión no mesmo sentido.
21 En particular, pode consultarse PEDRAJAS MORENO, A. e SALA FRANCO, T. (2009) «Las cláusulas de
revisión salarial establecidas en los convenios colectivos y la crisis económica» Actualidad Laboral

XVIII. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://revista-actualidadlaboral.laley.es/>.
22 Un estudo bastante completo sobre esta cláusula pode atoparse en DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C.
(2003) La cláusula «rebus sic stantibus». Valencia, Tirant Lo Blanch, 174 e ss.
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obrigas derivadas do contrato de traballo, mais nunca ás que son pactadas en conve-
nio colectivo, como é o caso.

(4) 11/03/10, recurso de casación ordinaria 135/09. A cuestión debatida refírese ao
dereito dos traballadores remudistas e titulares dun contrato de remuda de duración
temporal a gozaren dunha compensación económica en concepto de indemnización
de oito días de salario por ano de servizo. Conclúese que a finalización dos contratos
desa natureza non están incluídos no artigo 49.c) do Estatuto dos traballadores, que
exceptúa os contratos formativos e de interinidade do pagamento da indemnización
da parte proporcional de oito días por ano de salario ao finalizar os contratos temporais.
O Tribunal Supremo recoñece este dereito, tras expor a configuración básica do con-
trato de remuda e o contrato de interinidade23, e rexeita que se equiparen, xa que,
malia ambos poderen ser contratos temporais, son diferentes as finalidades persegui-
das por cada un deles. No contrato de interinidade trátase de preservar a continuidade
doutra relación laboral en suspenso, con suspensión das que dan lugar á reserva do
posto de traballo, porque o posto ocupado interinamente non é dispoñible pola empre-
sa; mentres que no de remuda, se a persoa xubilada o fixese con carácter total, o posto
ocupado, agás negociación, sería dispoñible para a empresa e podería amortizalo.
Ademais, por maior abastanza, lémbrase unha serie de mecanismos destinados
especificamente á protección e o fomento do contrato de remuda, que non son com-
partidos polo de interinidade.

(5) 09/02/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 1605/09. Neste suposto
o que se debate é a posibilidade de que a Administración pública empregadora poida
trasladar os seus traballadores a un centro distinto que non esixa mudar de residencia
nin comporte o cambio de categoría e/ou grupo profesional, nos mesmos supostos e
condicións en que o podería efectuar un empresario privado, ou, se pola contra, é nece-
sario que –alén– de se ditar a resolución administrativa motivada se acrediten as cir-
cunstancias invocadas para efectuar o referido cambio. O Tribunal Supremo inclínase
pola primeira das opcións e, a falta de mellora legal ou convencional, a Administra-
ción pode trasladar os seus traballadores nos mesmos supostos e condicións en que
podería facelo o empresario privado, sen que sexa necesario que se acrediten as cir-
cunstancias invocadas para efectuar este cambio24. Emprégase como argumento adi-

23 Sobre esta cuestión véxase, tamén, ROLDÁN MARTÍNEZ, A. (2010) «Sobre la obligación de sustituir al
trabajador relevista: las fronteras entre el contrato de interinidad y el contrato de relevo»
Estudios Financieros CCCXXVII, 135-152.
24 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 25 de setembro de 2002, recurso de casación para a
unificación da doutrina 1582/01; e de 19 de decembro de 2002, recurso de casación para a unificación da
doutrina 3369/01.
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cional a coñecida doutrina de que un cambio de centro na mesma localidade non
entraña máis que unha modificación accidental, manifestación do poder de dirección
e do ius variandi empresarial25.

(6) 02/02/10, recurso de casación para a unificación da doutrina 1587/09. Nesta reso-
lución dilucídase se, cando o artigo 33.2 do Estatuto dos traballadores establece a
responsabilidade do Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)26 polas indemnizacións
fixadas en sentenza conforme aos seus artigos 50, 51 e 52, debe incluír ou non a
compensación por falta de preaviso. A resposta é negativa, baixo o argumento de que
do teor literal daquel precepto non pode inferirse que a garantía se estenda tamén ao
preaviso litixioso, o que impide a extensión da responsabilidade do Fondo a casos que
non foren os expresamente previstos. Engádese que o artigo 53 do Estatuto dos
traballadores distingue –claramente– entre a indemnización e o preaviso, a natureza
do cal non se define, mais ten un carácter máis próximo ao salarial, posto que en caso
de revogación da sentenza extintiva o traballador tería que devolver a indemnización,
mais non a cantidade percibida por concepto de preaviso.

(7) 21/12/09, recurso de casación para a unificación da doutrina 726/09. É esta unha
sentenza sobre un tema procesual, mais que –como se adiantaba– ten tan íntima rela-
ción co dereito individual que esixe analizarse aquí. A cuestión é dilucidar se o perío-
do de suspensión para a conciliación preprocesual (artigo 65.1) ten natureza procesual
ou administrativa, para os efectos do cómputo dos sábados dese período para a
caducidade da acción de despedimento. A solución aplicada polo Tribunal Supremo é
a mesma que a adoptada para o cálculo do prazo de caducidade desa, porque, despois
de lembrar a doutrina anterior27, entende que as circunstancias concorrentes son idén-

25 Véxase as sentenzas do Tribunal Supremo de 19 de decembro de 2002, recurso de casación para a
unificación da doutrina 3369/01; de 18 de marzo de 2003, recurso de casación para a unificación da
doutrina 1708/02; de 16 de abril de 2003, recurso de casación para a unificación da doutrina 2257/02;
de 19 de abril de 2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 1968/03; de 14 de outubro de
2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 2464/03; de 18 de decembro de 2007, recurso
de casación para a unificación da doutrina 148/06; e de 5 de decembro de 2008, recurso de casación para
a unificación da doutrina 1846/07.
26 Sobre a configuración xurídica e o ámbito de aplicación do Fondo, véxase MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-
-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. e GARCÍA MURCIA, J. (2007) Derecho del trabajo. Madrid, Tecnos, 620-625.
27 Que se determinara, entre outras, nas sentenzas do Tribunal Supremo de 25 de xuño de 2005, recurso
de casación para a unificación da doutrina 2062/05; de 29 e 31 de maio de 2007, recurso de casación para
a unificación da doutrina 1324/06 e 4076/05; de 12 de xuño de 2007, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 5450/05; de 28 de xullo de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina
1564/06; e de 19 de setembro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina 770/06.
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ticas. Estes actos previos suspenden o curso da caducidade durante os prazos que os
artigos 65 e 71 da Lei de procedemento laboral establecen e, ao viren establecidos en
normas procesuais, teñen carácter procesual. Rexéitase o argumento de que o acto de
conciliación é unha actuación administrativa regulada pola Lei de procedemento ad-
ministrativo e se ve avalado pola interpretación restritiva da institución da caducidade28.

(8) 18/12/09, recurso de casación para a unificación da doutrina 71/09. Trátase dunha
sentenza da Sala Xeral cun voto particular a que se adheriron catro maxistrados, e en
que se utiliza en parte a argumentación que despois se verá na epígrafe (14) (sentenza
relativa ao carácter transaccional do artigo 56.2 do Estatuto dos traballadores e punto
con que discrepará aquel voto29). Nela, formúlase a posibilidade de que o empresario,
que recoñeceu a improcedencia dun despedimento e consignou certa cantidade en
concepto de indemnización e liquidación, poida optar entre a readmisión ou a indem-
nización para o caso de que a resolución xudicial condene a unha cantidade maior que
a consignada ou se, pola contra, hai que entender que xa se optou pola indemnización
e se clausurou a súa facultade de elección. Pois ben, fíxase como doutrina que o
empresario segue a conservar esta opción, porque o artigo 56.2 do Estatuto dos
traballadores pretende evitar o proceso mediante un acordo transaccional e, sobre
todo, limitar os custos procesuais do despedimento cando existe unha decisión em-
presarial. Para iso, a norma anticipa a transacción sobre o despedimento e paraliza a
remuneración de salarios cando o traballador teña coñecemento dun ofrecemento
empresarial que proporciona unha satisfacción plena á impugnación do despedimento.
Non obstante, optar pola indemnización non vincula o empresario, e non é argumentable
a doutrina dos propios actos, pois a declaración non é constitutiva, senón unha oferta
no marco dunha negociación orientada a evitar un preito, rexida polas regras xerais da
contratación, e só é vinculante cando é aceptada e esta aceptación chega ao coñecemento
do oferente, que pode retirala mentres non sexa aceptada; en todo caso, a vinculación
non podería ser alén da indemnización ofrecida.

28 Sobre o particular, poden verse as sentenzas de 18 de outubro de 2006, recurso de casación para a
unificación da doutrina 2149/05; de 29 de outubro de 2007, recurso de casación para a unificación da
doutrina 2844/06; e de 8 de xullo de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 3726/07.
29 E que modifica a doutrina establecida nas sentenzas do Tribunal Supremo de 30 de setembro de 1998,
recurso de casación para a unificación da doutrina 3358/97; de 12 de maio de 2005, recurso de casación
para a unificación da doutrina 484/04; e de 21 de xuño de 2007, recurso de casación para a unificación da
doutrina 967/06, que mantiñan que «a oferta legalmente esixida non ten carácter transaccional e, por iso,
susceptible de ser discutida ou modalizada á baixa, senón que ten a condición de ofrecemento liberatorio
dunha obriga legal» e, por tanto, faría imposible que logo se rectificase.
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(9) 07/12/09, recurso de casación para a unificación da doutrina 2686/08; e (10) 23/
10/09 recurso de casación para a unificación da doutrina 2684/08. Revísase a doutrina
fixada anteriormente30 e declárase a existencia de despedimento no caso dunha suce-
sión de contratas, cando o traballador afectado non foi subrogado directamente, senón
contratado de novo con carácter temporal pola nova concesionaria. O motivo é que a
nova contratación non enerva o efecto extintivo, senón que o confirma, sen que poida
argumentarse que haxa continuidade da relación laboral; antes ben, concorre unha
nova relación que exclúe á primeira. Isto á parte de que esa negativa a incorporar o
traballador –ex artigo do 44 ET– é sen dúbidas unha decisión extintiva por parte de
quen tiña xa a condición de empregador como consecuencia do efecto automático da
sucesión de empresa.

(11) 24/11/09, recurso de casación para a unificación da doutrina 2757/08. Resolu-
ción procesual relativa á competencia da orde xurisdicional social sobre as retencións
a conta. Atopámonos ante unha execución de sentenza, derivada dunha sentenza fir-
me en que se declarara a improcedencia do despedimento. A empresa optara pola
indemnización e consignara para recorrer o importe bruto, que constaba no fallo da-
quela. O xulgado, daquela, acorda por medio de providencia pór á disposición do
traballador a cantidade total consignada, mais a empresa interpón recurso de reposi-
ción, que se resolve por un auto que ordena a entrega ao traballador só do importe
neto e á empresa do resto da cantidade consignada. Tal como o propio Tribunal Supre-
mo recoñece, «convén, no entanto, precisar agora esa doutrina31 e rectificala en parte
naqueles supostos en que o obxecto principal do proceso non é a práctica desas reten-
cións a conta, senón que esta cuestión se formula como incidental, principalmente
cando se procede á execución do resolto en sentenza firme ou en acto de conciliación
xudicial. Nestes supostos debe recoñecerse a competencia desta xurisdición para re-
solver esa cuestión». Tres argumentos son empregados: un, a competencia para coñe-
cer as cuestións prexudiciais; outro, que «quen consigna para recorrer non cumpre
coa súa obriga de pagamento, senón que, soamente, asegura o seu cumprimento no

30 É dicir, sentenzas do Tribunal Supremo de 26 de febreiro de 2003, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 583/02, e de 21 de novembro de 2005, recurso de casación para a unificación da doutrina
4070/04, en que se consideraba que o cesamento do traballador con continuidade de servizos baixo outra
modalidade contractual non era despedimento, porque este «esixe a extinción da relación e o conseguinte
cesamento nos servizos»; abría a porta a outras accións distintas da de despedimento.
31 Refírese á fixada pola Sentenza do Tribunal Supremo de 25 de maio de 1992 no recurso de casación
para a unificación da doutrina 855/91, e seguida por unha longa lista de resolucións. Toda esta doutrina
lémbrase na Sentenza do Tribunal Supremo de 14 de setembro de 2009, recurso de casación para a
unificación da doutrina 3022/08.
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caso de se confirmar a sentenza que impugna (...). É ao quedar firme a sentenza cando
a obriga de pagar é imperativa e o debedor se ve compelido a cumprila. Nese momen-
to (...) deberán practicarse as retencións establecidas legal e regulamentariamente»; e,
terceiro, «as sentenzas (...) deben executarse nos seus propios termos, (...) [e] a súa
execución non pode facer máis gravosa a situación do executado, quen non pode ser
obrigado a pagar máis que aquilo a que foi condenado. Por iso, deben practicarse as
retencións legais e regulamentarias á hora de realizar o pagamento o xulgado que
executa o fallo condenatorio, por canto noutro caso se beneficiaría o acredor en prexuízo
do debedor, que vería agravada a súa situación con relación ao executoriado».

(12) 24/11/09, recurso de casación ordinaria 36/09. Esta sentenza concirne ao dereito
dun sindicato a contar cun delegado sindical nunha empresa32 que conta con máis de
250 traballadores e un comité de empresa conxunto nos seus sete centros de traballo
(que separadamente non superan aquela cantidade de traballadores), en que ese sindi-
cato ten seis dos trece membros. A sala entende que, á hora de determinar o dereito a
contar cun delegado sindical, hai que estar ao ámbito de representación dos traballadores
e debe determinarse se este é a empresa ou o centro de traballo33. Neste asunto, ao
existir para todos os centros de traballo un comité de empresa conxunto e atendida a
propia representatividade do sindicato demandante, recoñéceselle a este o seu dereito
a contar cun delegado sindical. Rexéitase, ademais, sen que o feito de o convenio
colectivo rebaixar a esixencia do número de traballadores requiridos (de 250 a 100)
en cada centro de traballo para ter dereito a contar cun delegado sindical sexa relevan-
te para optar por un ámbito distinto do que se deriva da propia estrutura representativa
existente na empresa.

(13) 11/11/09, recurso de casación ordinaria 133/08. O conflito restrínxese a determi-
nar se a acumulación dos períodos de goce do permiso de lactación no caso de partos
múltiplos debe continuar facéndose «nos termos previstos na negociación colectiva»
co tope que se sinalara no correspondente convenio –no caso, un de 14 días naturais

32 No tocante aos delegados sindicais, véxase, máis extenso, SALA FRANCO, T. e ALBIOL MONTESINOS, I.
(2003) Derecho sindical. Valencia, Tirant Lo Blanch, 263-284.
33 O que parece contradicir o criterio de que o centro de traballo constitúe –art. 63.1 do ET– a regra de
unidade electoral (véxanse, entre outras, as sentenzas do Tribunal Supremo de 17 de setembro de 2004,
recurso de casación ordinaria 81/03; e de 2 de xuño de 2008, recurso de casación ordinaria 100/07) e
a afirmación de que non cabe practicar agrupacións artificiais para alterar a circunscrición, agás nos
supostos legalmente previstos (para todas, véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 31 de xaneiro
de 2000, recurso de casación ordinaria 1959/00; e de 19 de marzo de 2001, recurso de casación ordinaria
2012/00).
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acumulables– ou resulta aplicable o previsto no artigo 37.4 do Estatuto dos traballa-
dores, e inclínase pola primeira opción34. Dispón o Tribunal Supremo que «para esta-
blecer o alcance dese efecto da nova norma cómpre ter en conta que esta opera sobre
dous termos: 1) a duración do permiso de lactación e 2) a acumulación por días das
horas dispoñibles (...). A duración do permiso auméntase de forma directa polo novo
precepto [artigo 37.4 do ET] cando establece que o indicado permiso se incrementará
proporcionalmente en caso de parto múltiplo. Ora ben, ese incremento non se aplica á
acumulación, que nin sequera é necesaria no esquema legal, pois o precepto limítase
a indicar que “a muller, pola súa vontade” pode acumular o permiso “en xornadas
completas nos termos previstos na negociación colectiva ou no acordo a que chegue
co empresario, respectando, no seu caso, o establecido naquela”. Desta forma, se non
hai previsión convencional ou acordo co empresario, non haberá acumulación e, con-
forme á lei, un convenio colectivo podería establecer, tras a vixencia do novo artigo
37.4 do Estatuto dos traballadores, un tope de acumulación de 14 días, un tope cun
número de días superior ou inferior, ou excluír mesmo a acumulación».

(14) 03/11/09, recurso de casación ordinaria 134/08. A cuestión suscitada consiste en
determinar o convenio colectivo aplicable nun suposto de fusión por absorción, en
que se conclúe que o aplicable aos novos contratos é o da empresa dominante ou
adquirinte35. O motivo é que a devandita figura supón a extinción da entidade absor-
bida, e non un simple cambio de denominación dunha mesma sociedade, que en nada
podería afectar aos dereitos dos seus traballadores nin ao convenio colectivo aplica-
ble. Antes ao contrario, nunha fusión deste tipo prodúcese a extinción da personalidade
da sociedade absorbida e a absorbente adquire o patrimonio desta sociedade, aínda
que tamén se ocasiona a adquisición por sucesión universal dos dereitos e obrigas da
absorbida; mais só deses36. Aos novos contratos de traballo, que se realizaron após a
fusión por absorción, aplicaráselle o convenio da empresa absorbente, sen que sirva
de argumento o disposto no artigo 44 do ET, dado que os dereitos que han de manterse
concirnen aos traballadores afectados por ela, mais non aos contratados con
posterioridade á devandita situación.

34 Cuestión apuntada xa en RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. (2009) «Parto múltiple y acumulación del permiso
de lactancia tras la Ley 3/2007, del 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres» Aranzadi

Social XIX, 47-55.
35 Sobre o tema, e ao fío dos problemas derivados da eficacia retroactiva dun convenio da cedente
posterior á sucesión, véxase MELLA MÉNDEZ, L. (2001) Sucesión de empresa y convenio colectivo aplica-

ble. Granada, Comares, 251 e ss
36 Así, as sentenzas do Tribunal Supremo (Sala I) de 9 de outubro de 2009, recurso 2625/01; de 8 de
febreiro de 2007, recurso 223/00; e de 17 de maio de 1999, recurso 2752/94.
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(15) 27/10/09, recurso de casación para a unificación da doutrina 3734/08. Outra
sentenza de carácter procesual, en que se analiza o acceso á suplicación37, pois o
Fondo de Garantía Salarial entendía que o proceso carecía de contía abonda para ser
recorrido en suplicación (o «suplico» pedía o abonamento total de 1864,67 euros, que
era a suma do que a empregadora satisfixera a cada un dos catro traballadores des-
pedidos, cuxas contías individualizadas non superaban en ningún caso os 450 euros).
O Tribunal Supremo chega á conclusión de que hai que estar ao reclamado na deman-
da interposta, neste caso pola empresa ante o Fondo, que reclamaba o 40% da indem-
nización por despedimento obxectivo aboada a cada traballador afectado. Esta supoñía
a suma de todas as pretensións da empresa contra todos os traballadores, da mesma
forma que sucedería se un traballador demandase a empresa por diversos conceptos,
mais non para o caso de que fosen distintos traballadores contra a mesma empresa38.

(16) 14/10/09, recurso de casación para a unificación da doutrina 625/09. A cuestión
formulada é sinxela: «se a situación xerada ao abeiro dun convenio extraestatutario39,
coa atribución pola empresa e o recoñecemento á actora dunha determinada categoría
profesional, debe permanecer após concluír a vixencia do devandito pacto e se, como
consecuencia da aplicación do novo convenio de eficacia xeral, procede o mantemento
da devandita categoría ou pola contra debe outorgarse aquela que se posuía antes da
vixencia do pacto extraestatutario, tendo en conta que (...) [no novo convenio] non se
establece unha nova clasificación profesional, senón que as partes negociadoras se
comprometen soamente a elaborala». O Tribunal Supremo rectifica a doutrina ante-
rior40, que consideraba a subsistencia das condicións establecidas ao entender que
«desta natureza contractual do pacto extraestatutario non cabe obter a conclusión que
sostén a limitación temporal das condicións establecidas neste, como acontece no

37 A respecto do recurso de suplicación e as regras de fixación da contía, véxase ESPINOSA CASARES, I.
(1998) Técnica del recurso de suplicación. Cizur Menor, Aranzadi, 28-36.
38 Neste caso, de existir varios demandantes, a contía litixiosa para os efectos da procedencia ou non do
recurso determínaa a reclamación cuantitativa maior (sentenzas do Tribunal Supremo de 14 de maio de
2002, recurso de casación para a unificación da doutrina 2204/01; de 20 de novembro de 2006, recurso
de casación para a unificación da doutrina 4153/05; e de 3 de xullo de 2007, recurso de casación para a
unificación da doutrina 2943/06).
39 O concepto de qué debe entenderse por convenio colectivo extraestatutario pode obterse de ALBIOL
MONTESINOS, I.; CAMPS RUIZ, L. M.; LÓPEZ GANDÍA, J. e SALA FRANCO, T. (2002) Derecho del trabajo.
Tomo II. Valencia, Tirant Lo Blanch, 470-486.
40 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 12 de decembro de 2008, recurso de casación para a
unificación da doutrina 538/08; de 23 de decembro de 2008, recurso de casación para a unificación da
doutrina 3199/07; de 25 de febreiro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 1880/08;
e de 20 de marzo de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 1923/08.
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caso da sucesión de convenios estatutarios»; e agora considera –á parte de dubidar da
validez da regulación extraestatutaria sobre unha materia de afectación xeral como é
a clasificación profesional41– que «a forza contractual e natureza limitada dos conve-
nios extraestatutarios, así como o non-nacemento dunha condición máis beneficiosa
no tocante aos dereitos que sexan consecuencia dun pacto desta natureza, que expre-
samente prevé a súa duración temporal, sen que exista razón ningunha para mantelo
despois de expirar, pois a súa aplicación durante o período de vixencia non é indicati-
va da vontade da empresa de conceder un beneficio que supere as esixencias das
normas legais ou colectivas aplicables». Malia que tampouco se tería que ir a unha
regulación tan alambicada, cando o convenio de eficacia limitada non impide que os
traballadores asinantes queden vinculados polo posterior convenio de carácter
estatutario, pois este abrangue dentro do seu ámbito a todos os traballadores da em-
presa e a todos eles resúltalles aplicable (artigo 83.1 do ET)42.

(17) 06/10/09, recurso de casación para a unificación da doutrina 2832/08. Aquí fíxase
o modo en que deben calcularse tanto a indemnización por despedimento como os
salarios de tramitación que se ten dereito a percibir43, cando a empresa cesou ou pechou
e concorre unha consecuente imposibilidade de readmitir44, de forma que se decre-
tase directamente na propia sentenza, que declara a improcedencia do despedimento,
a extinción da relación laboral existente entre as partes (ex artigo 284 da LPL). Pois
ben, mentres a antigüidade para os efectos da indemnización polo despedimento debe
abranguer desde o inicio da relación laboral até a data da sentenza en que esta se
declara extinguida, a condena ao abonamento de salarios de tramitación debe limitar-
se aos do período comprendido desde a data do despedimento até a data de extinción
da relación laboral e non, en posible aplicación do artigo 56.1 do Estatuto dos
traballadores, até a data da notificación da sentenza que declara a improcedencia do
despedimento, dado que na devandita data ulterior xa está extinguida a relación laboral.

41 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 25 de xaneiro de 1999, recurso de casación para a
unificación da doutrina 1584/98; e de 11 de maio de 2009, recurso de casación para a unificación da
doutrina 2509/08.
42 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de maio de 2007, recurso de casación ordinaria 167/05.
43 Véxase, sobre o problema, CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2002) «La regulación legal de los salarios de
tramitación» Actualidad Laboral III, 743-751.
44 Non se inclúe o caso de que fose o empresario quen despedise o traballador, porque daquela extínguese
«a relación laboral na data de efectividade do despedimento, de maneira que non é lóxico soster que ese
período de tempo deba computarse na antigüidade do traballador, para ningún efecto, pois neste non se
prestaron realmente servizos nin existe nexo laboral entre as partes» (Sentenza do Tribunal Supremo de
21 de outubro de 2004, no Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 7029).
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(18) 05/10/09, recurso de casación ordinaria 82/0, que é unha sentenza ditada pola
Sala Xeral e confirma o criterio da instancia polo cal se anulou a resolución convoca-
toria de probas selectivas por parte da Administración do Principado de Asturias para
a provisión, en quenda de promoción interna e réxime de contratación laboral por
tempo indefinido, dunha serie de prazas de enfermaría, con base no incumprimento
da reserva do 5% das prazas para as persoas con discapacidade. O razoamento é o
seguinte: (a) o artigo 59 do EBEP (Lei 07/2007) establece esa reserva sobre o conxunto
da «oferta de emprego público» e non unicamente sobre as prazas de novo ingreso;
(b) ese termo («oferta de emprego público») comprende tamén as prazas de promo-
ción interna, que van dirixidas ao persoal xa incorporado á Administración; e (c) as
previsións do artigo 27 da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade
abundan nesa dirección. En definitiva, a obriga de reserva xeral vincula as ofertas de
emprego público, que son as que teñen que precisar os termos en que cómpre con-
cretar as reservas nas distintas convocatorias, salvo causa que o xustifique, e no
suposto estudado esa obriga non se cumpriu, nin se ofreceu ningunha xustificación da
exclusión.
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Resumo

A sentenza do Tribunal Supremo analizada supón un xiro na concepción dunha das accións

constitutivas máis habitual (cesión ilegal de traballadores), ao considerar que abonda a vixencia

de tal cesión no momento de presentar a demanda para o seu éxito, fronte á postura tradicional,

a cal esixía a súa pervivencia ao ter lugar a vista.

Palabras chave: cesión ilegal, acción constitutiva, xurisprudencia.

Abstract

The Supreme Court ruling analysed here represents a change in the concept of one of the most

common constitutive actions (the illegal dismissal of workers),which considers it sufficient

for the dismissal to be legal at the time of its implementation, as against the traditional position,

which demanded that such legality to be applicable at the time of the the hearing.

Keywords: Illegal dismissal, Constitutive action, Jurisprudence.
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§1. Este comentario ten a súa razón de ser nunha sentenza da Sala do Social do Tribu-

nal Supremo con data de 7 de maio de 2010 (recurso de casación para unificación da

doutrina 3347/2009), que afecta a un asunto de gran repercusión na zona de Ferrol,

non só pola empresa a que se refire (Navantia1), senón tamén polas consecuencias que

vai ter noutros preitos similares relativos a aquela. O suposto de feito é bastante sinxelo

e pode resumirse nos seguintes puntos:

a) Desde distintas datas, os traballadores demandantes prestaban servizos como es-

pecialistas para unha empresa chamada Eymosa no almacén da empresa Navantia, en

Ferrol, onde levaban a cabo tarefas de almacenaxe e distribución, o que comportaba a

recepción, distribución, repartición, carga e descarga de mercadorías que chegaban ás

dependencias de Navantia na citada localidade.

b) Nun momento determinado, eses traballadores consideraron que nas súas relacións

de traballo se estaba a producir unha cesión ilegal desde Eymosa a Navantia e inicia-

ron a súa formulación xudicial mediante a presentación das correspondentes papele-

tas de conciliación, para despois facelo cunha serie de demandas acumuladas de fixeza,

ao abeiro do previsto no artigo 43 do Estatuto dos traballadores.

c) As papeletas interpuxéronse nuns casos en novembro, e noutros en decembro, de

2005, mentres que as demandas se formularon en xaneiro de 2006.

d) No mes de maio de 2006 Eymosa cesa na contrata e faise cargo de actividade de

almacenaxe no centro de Navantia unha nova empresa (Unigel SL).

e) Unigel SL comunica o 5 de maio de 2006 a todos os traballadores, incluídos os

demandantes, e a Eymosa, que se subrogaba nas relacións de traballo para a presta-

ción de servizos en Navantia.

f) Esa subrogación materializouse o día 7 de maio coa sinatura conforme dos

traballadores nos documentos individuais expedidos para o efecto. Desde esa data os

traballadores deixaron de prestar servizos para Eymosa.

1 Antes denominada Izar e, moito antes, Bazán (produción militar) ou Aesa (produción civil). O seu

periplo histórico pode consultarse nos enderezos web <http://www.navantia.es/irj/portal/anonymous?

NavigationTarget=navurl://4c69f36a8992fc001a8283482b706d16&windowId= WID1285531414758> e

<http://astilleroscadiz. buques.org/Izar/IZAR.htm>.
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g) A consecuencia daquelas demandas tivo lugar un xuízo oral o 29 de maio de 2006

e o Xulgado do Social n.º 2 de Ferrol ditou unha sentenza o 20 de xuño dese mesmo

ano, que foi anulada pola Sala de Galicia na Sentenza de 23 de maio de 2008, por

constitución defectuosa da relación xurídico-procesual, ao non ser chamada ao proce-

so a empresa Unigel SL.

h) O Xulgado ditou nova sentenza, estimatoria das demandas, o 21 de novembro de

2008. Esta foi revogada pola Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de

20 de xullo de 2009, que foi recorrida en casación para a unificación da doutrina e deu

lugar á sentenza comentada.

§2. O problema xurídico discutido nesta resolución é o relativo ao exercicio dunha

acción constitutiva de cesión ilegal2, en condicións un tanto especiais, mais frecuen-

tes na práctica: no momento de presentación da papeleta de conciliación a presunta

cesión ilegal existía, mais no momento do xuízo oral os traballadores demandantes xa

pasaran a depender da empresa cedente orixinaria a outra que se fixo cargo da actividade

e dos traballadores mediante unha nova contrata, de tal forma que nese punto procesual

a cesión xa non existía3. Até agora a solución ao problema era clara4: a acción carecía

entón de contido; conforme a ela esixíase –para o éxito desa acción– que os traballadores

ilegalmente cedidos o seguisen sendo no momento do xuízo oral, «posto que a cesión

ilegal só podería pretenderse mentres subsista a cesión», que era o criterio asentado

pola xurisprudencia tradicional5, de modo que «concluída a cesión, non cabe o exercicio

desa acción de fixeza, aínda que aquela fose ilegal6».

No entanto, e de acordo coa sentenza que se analiza, o que Tribunal Supremo modifi-

ca é doutrina previa, e agora declara que xa non é preciso que esa situación siga

vixente no momento de ter lugar o acto, senón que abondará con que o estivese no

2 Sobre a definición desta acción, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X.

M. (2006) Derecho del trabajo. A Coruña, Netbiblo, 128.

3 Máxime neste asunto, porque os actores consentiran a sucesión e novación dos contratos.

4 Con maior extensión, véxase DE CASTRO MEJUTO, L. F. (2009) La acción constitutiva en los procesos

laborales. A Coruña, Netbiblo, 139-141.

5 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 22 de setembro de 1977; de 21 de decembro de 1977;

e de 11 de setembro de 1986.

6 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 8 de xullo de 2003, recurso de casación para a unificación

da doutrina 2885/02; de 12 de febreiro de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 61/

07; e de 14 de setembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 4232/08.
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momento de se presentar a demanda, de ser admitida7. Este cambio de criterio respon-

de a unha argumentación baseada en que «os presupostos de actuación dos tribunais

deben determinarse no momento de presentación da demanda, sendo ineficaces as

modificacións que se produciren con posterioridade tanto a respecto dos feitos como

da norma xurídica». En definitiva, estase a fundamentar a decisión na denominada

perpetuatio iurisdictionis, que anoa os efectos da litispendencia (artigo 411 da Lei de

axuizamento civil), no xeito en que é aplicada por unha sentenza da Sala Primeira con

data de 2 de decembro de 2009 (recurso 2117/05). Daquela, se no momento en que

procesualmente se exercita de forma hábil a pretensión a través da demanda se produ-

ce a litispendencia, non poden tomarse en consideración as alteracións posteriores; ou

dito doutra forma, «fixados os termos da litis no momento da demanda, cómpre ana-

lizar se nese momento concorren os elementos de feito que conducirían á declaración

da existencia de tal cesión ilegal».

§3. Esta sentenza comporta un cambio moi importante sobre unha acción cuxa natureza

constitutiva non ofrece dúbida ningunha8 e que é de recente aparición no dereito espa-

ñol9, dado que a súa orixe non pode remontarse para alén do Estatuto dos traballadores

de 198010. Non obstante, a súa relevancia práctica non pode negarse, porque a acción

de fixeza é habitual nas contratas e subcontratas, posto que a diferenza entre estas e

unha cesión ilegal se esvaece en moitas ocasións, até o punto que se chegou a afirmar

que a liña divisoria entre os supostos de subcontratación lícita e de pseudocontrata ou

cesión ilegal de traballadores baixo falsa aparencia de contrata de obras ou servizos

7 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 8 de xuño de 2006; de 20 de abril de 2007; de 30 de maio

de 2007; e de 21 de maio de 2008.

8 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 3 de febreiro de 2000, recurso de casación para a

unificación da doutrina 1430/99; e de 21 de marzo de 1997, recurso de casación para a unificación da

doutrina 3211/96. Tamén as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 17 de setembro de

2007, recurso 3003/07; de 26 de xuño de 2007, recurso 950/07; e de 8 de xuño de 2007, recurso 1988/07.

A definición da expresión, con toda clareza, pode atoparse en MARTÍN VALVERDE, A. e GARCÍA MURCIA, J.

(1998) Glosario de empleo y relaciones laborales. Madrid, Oficina de Publicacións Oficiais das

Comunidades Europeas-Mundi-Prensa Libros SA, 58.

9 Sobre a súa regulación e o seu estudo dentro do dereito comparado, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2007)

«El prestamismo laboral en Alemania. Estudio comparativo con la regulación española sobre cesión de

trabajadores y empresas de trabajo temporal» Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da

Coruña XI, 485 e ss.

10 En cuxo artigo 43.3 se recollía por primeira vez a acción de cesión ilegal nuns termos que pasaron

literalmente ao artigo 43, parágrafo terceiro, do estatuto vixente, que se converteu no parágrafo cuarto

ao se introducir un novo parágrafo segundo a través do artigo 12.10 da Lei 43/2006, de 29 de decembro.
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ha de ser trazada de acordo coa doutrina do empresario efectivo11. O recurso ás con-

tratas e subcontratas en grandes empresas, algunhas de presenza destacada en Ferrol

(por exemplo, Navantia), é cotián e provoca preitos reiterados en que se debate des-

lindar o que son verdadeiras contratas das simples pseudocontratas.

Finalmente, o xiro producido no tocante a esta acción constitutiva formula como últi-

mo interrogante a posible extensión de efectos a outras accións da mesma natureza;

en concreto, que acontecerá coas accións de resolución de contrato, entre outras, que

até este momento, esixen que a relación siga vixente. Repetiuse que o éxito da acción

baseada no artigo 50 do Estatuto dos traballadores esixe que o contrato estea vivo no

momento de se ditar a sentenza, porque a sentenza ten nestes supostos carácter cons-

titutivo e –de prosperar a acción– declara extinguido o contrato na mesma data en que

se dita12. Porque, malia ser certo que a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supre-

mo non se pronuncia de xeito xeral sobre as accións constitutivas, a súa fundamentación

xurídica ten unha indiscutible aplicación xeral, polo que é dubidoso que poida oporse

a doutrina tradicional de subsistencia da prestación de servizos no exercicio da acción

derivada do artigo 50 do Estatuto dos traballadores, cando no momento de presentar a

demanda o actor segue prestándoos e despois abandona o traballo; a perpetuatio

iurisdictionis proxectaría todos os seus efectos. Quizais algunha outra resolución

xurisprudencial posterior aclare este punto ou volva ao criterio tradicional de que a

cesión ilegal só pode exercitarse «mentres subsista a cesión».

11 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de maio de 2002, recurso de casación para a unificación

da doutrina 1945/01.

12 Véxase as sentenzas do Tribunal Supremo de 29 de decembro de 1989, recurso de casación por infracción

da lei (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 9100); de 11 de abril de 1990, recurso de casación por

infracción da lei (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 3463); e de 22 de maio de 2000, recurso de

casación para a unificación da doutrina 2180/99.
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III.
Recensións
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AGRA BELMONTE, A. (2002)

Danos Morais no Direito do Trabalho. Identificação, Tutela e Reparação

dos Danos Morais Trabalhistas.

Río de Xaneiro-San Paulo, Renovar, 323 pp.

M.ª Asunción López Arranz

Os danos morais son hoxe un fenómeno social que está presente en todas as esferas
das relacións humanas. A nosa sociedade probou todas as diferentes formas de dano
moral e estas atópanse impresas na nosa máis profunda natureza, mesmo parecen
estar instauradas na nosa sociedade de forma permanente. A única diferenza entre o
pasado e o presente é que hoxe na nosa sociedade hai unha maior sensibilidade contra
este tipo de danos.

Os sistemas xurídicos das sociedades máis avanzadas, como a nosa, tratan de lles dar
unha resposta e unha solución normativa a estes casos. A sociedade reclama normas
que nos protexan fronte ás agresións, e aínda que sempre camiña dous pasos por
diante da norma, esta deberá ser sensible ás situacións que vivimos nestes tempos,
e responder aos diferentes danos que sofren as persoas, para que un día cheguen a ser
un mal extinguido e non un mal endémico.

Un dos ámbitos en que o dano moral atopou un terreo de cultivo idóneo é o mundo do
traballo, e non soamente polo que respecta aos danos físicos, senón tamén a aqueles que
afectan aos dereitos da personalidade, a honra, a imaxe, a vida privada e á intimidade.

No campo do traballo os conceptos de competencia, presión ou tensión foron, e son,
o paradigma dunha cultura empresarial que, amparada polos principios xurídicos e o
poder económico, marcou unha forma de entender as relacións laborais e desenvolveu
de forma alarmante o espírito de competitividade até o extremo; isto ocasionou a
violencia que hoxe está presente no mundo laboral, por parte tanto dos empresarios
como dos mesmos traballadores que, levados deste espírito, a exerceron cara aos seus
propios compañeiros. Estas situacións motivan que para moitas persoas o traballo
cotián sexa unha carreira de obstáculos en que poñen en perigo a súa saúde psíquica,
física e social.
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Na maior parte dos países existe unha preocupación notable polo aumento dos casos
de danos morais no traballo, o que se plasmou nun gran número de publicacións sobre
esta realidade concreta, en que salienta pola súa proximidade lingüística coa nosa
comunidade a publicación que aquí se apunta.

A estrutura da obra de Alexandre Agra Belmonte permítenos situar o tratamento dos
danos morais no Brasil desde a perspectiva da responsabilidade civil e o contrato
individual de traballo, ao estar levada a obra a cabo cunha metodoloxía de estudo e de
investigación que permite avaliar, no tocante a este país, os danos morais desde a
responsabilidade civil do propio dano moral á responsabilidade derivada do contrato
individual de traballo polos danos morais sufridos polos traballadores.

Neste traballo, á parte do propiamente protocolario (unha Introdução sobre os dereitos
persoalísimos ou innatos da persoa que teñen o seu reflexo tamén no mundo do traballo),
aparece formalmente dividido en tres grandes partes relativas á responsabilidade ci-
vil, ao contrato individual do traballo e á responsabilidade decorrente, e aos danos
morais do traballador:

a) Breve Histórico da Responsabilidade Civil, da Responsabilidade Civil, do Dano

Moral. Breve evolución do concepto de responsabilidade civil nas historias, defini-
ción, requisitos e clases de responsabilidade no sistema vixente no Brasil.

b) Do Contrato Individual de Trabalho e Responsabilidade Decorrente. Do contrato
de traballo, da responsabilidade no campo do traballo e das obrigacións das partes.

c) Dos Danos Morais Trabalhistas. Estudo dos danos morais dos traballadores e os
elementos psíquicos sociais da personalidade, así como da casuística actual.

O dano moral é considerado como unha lesión ao dereito da persoa que a afecta de
forma sentimental na súa consideración persoal ou social; en definitiva, para o autor é
un dano consecuente dunha agresión sentimental ou afectiva ao dereito da personalida-
de. É de natureza extrapatrimonial porque calquera eventual consecuencia indirecta
ou compensación pecuniaria da dor, do sufrimento ou da humillación non transforma
o dano en patrimonial, dado o carácter accidental do elemento económico na primeira
e a falta de equivalencia entre a compensación e a afectación sentimental causada.
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IDENTIFICAÇÃO, TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS TRABALHISTAS

A este respecto, no novo estatuto civil elaborado para substituír o Código Civil en
vigor, en que se regula a responsabilidade civil nun título específico, sinálase a culpa
como principal fundamento e provese a reparación sen culpa en virtude dos eventos
danosos acaecidos no exercicio de actividades de risco.

Para Alexandre Agra e para a doutrina empregada no estudo deste libro o dano moral
encádrase dentro dos dereitos da persoa, os cales son dereitos absolutos que protexen
o ser humano desde unha perspectiva física, intelectual ou moral, e cuxo obxectivo é
resgardar a súa dignidade e a súa integridade. Desde esta perspectiva o libro diferenza
o dano moral, o dano moral civil e o dano moral laboral.

Deixa claro o autor que o traballador brasileiro está á disposición do empregador
nunha posición de subordinación xurídica, e así se obriga a permanecer como condi-
ción executiva do contrato, pondo en risco a súa forza física ou intelectual, moitas
veces a propia vida e os seus dereitos como persoa á honra, a imaxe, a vida privada e
a intimidade; por iso a relación de emprego é fonte das consecuencias de danos morais
para o traballador. Así mesmo, sinala a posibilidade de separar o dano moral do civil
e do laboral que até o momento se atopaban regulados de maneira conxunta. Real-
mente o dereito do traballo no Brasil ten como finalidade ordenar a relación existente
entre empregados e empregadores e reparar os danos ocasionados pola devandita re-
lación, polo que cadrarían tamén dentro del a reparación dos danos morais como
consecuencia do traballo.
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MARTÍNEZ GIRÓN, J. e ARUFE VARELA, A. (2009)

El salario mínimo en Alemania; un estudio comparado entre regímenes de

salarios mínimos profesionales (alemanes) e interprofesionales legales (nor-

teamericanos y europeos)

A Coruña, Netbiblo, 91 pp.

Lara M. Munín Sánchez

Xuíza substituta

§1. A monografía a que dedico as seguintes páxinas incide nun tema aínda non sufi-
cientemente estudado pola doutrina española, como é a análise a través do dereito
comparado dos diversos réximes existentes en relación co salario mínimo, tomando
como referencia o sistema alemán de salarios mínimos profesionais. Os coautores, os
profesores doutores D. Jesús Martínez Girón e D. Alberto Arufe Varela, veñen avalados
por unha sólida formación académica, unha ampla actividade docente (dirixiron
múltiplas teses doutorais e foron profesores visitantes en diversas universidades
estranxeiras), unha profusa produción científica (artigos, monografías, libros, manuais,
obras colectivas e conferencias) e un demostrado dominio da lingua xermánica. Isto,
combinado coa súa intensa dedicación, desde hai anos, á profundización no dereito
alemán do traballo e a Seguridade Social proporciónalles unha posición única para
afrontaren o tema, que reflectiron neste libro dunha maneira intelixente e coidadosa.

§2. A estrutura da obra articúlase sobre cinco grandes capítulos, divididos, á súa vez,
en tres letras e acompañados dun apéndice documental en que se traducen as leis
alemás que se manexaron para o estudo e un exemplo de convenio colectivo sobre
salarios mínimos nos servizos postais alemáns. Cada un dos capítulos aborda un
substrato no exame do tema xeral «o salario mínimo en Alemaña». No capítulo primeiro,
titulado «Os Convenios da OIT sobre salarios mínimos profesionais e interprofesionais,
e a problemática da súa ratificación», examínanse os convenios da OIT número 26,
99 e 131, e dáse unha visión panorámica da situación do salario mínimo en diversos
estados europeos e nos EUA, algúns dos cales, a pesar de non ratificaren aqueles
convenios, introduciron o devandito salario lexislativamente comparándoa coa exis-
tente en Alemaña, que nin os ratificou nin o introduciu. O capítulo segundo, rubricado
«Os salarios mínimos profesionais amparados pola lei alemá do convenio colectivo»,
ocúpase da presentación do marco normativo e consecuencias da Lei do convenio
colectivo, e complétase cunha xurisprudencia acerca dos «salarios de fame». O capí-
tulo terceiro, chamado «Os salarios mínimos profesionais amparados pola lei alemá
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de desprazamento do traballador», ocúpase –como adianta o seu título– da Lei de
desprazamento do traballador alemá de 1996, que traspuxo a Directiva 96/71/CE e da
evolución que seguiu a súa existencia, que ten unha gran repercusión no sector da
construción. O capítulo cuarto titúlase «Os salarios mínimos profesionais amparados
pola lei alemá (renovada) de condicións de traballo mínimas» e dedícase á situación
máis recente sobre a norma que entrou en vigor en abril de 2009, examinando os efectos
que dela se derivan e como se articula cos outros estratos. E, finalmente, o capítulo
quinto rubrícase «O incumprimento por Alemaña do artigo 4, apartado 1, da Carta
Social Europea», e nel razoan os autores acerca dos argumentos sobre os que conclúen
que Alemaña infrinxe o devandito precepto na interpretación dada polo Comité de
Expertos.

§3. A título de conclusión, hei de recoñecer que son múltiplos os motivos que me
levan a aconsellar a lectura desta monografía, altamente recomendable para todo
comparatista que desexe afondar nun tema tan pouco tratado como o dos salarios
mínimos en diversos ordenamentos xurídicos. Ademais, o libro proporciónanos un
coñecemento de conceptos chave, proxectables á nosa experiencia lexislativa e relati-
vos ao gran motor da Unión Europea. Como colofón, cabe subscribir as palabras do
profesor doutor Ulrich Zachert, tristemente desaparecido en tráxicas circunstancias e
que tan boa relación tiña cos dous coautores, que no prólogo do libro afirma que «só
pode esperarse que este traballo suscite o interese non só dalgúns poucos especialis-
tas, senón do xurista en xeral».
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