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Resumo

A recente reforma legal do sistema español de negociación colectiva tivo como dous dos seus

principais obxectivos, e entre outros, os de obter máis flexibilidade interna e superar os blo-

queos que xorden durante as negociacións. Neste artigo o autor analiza os cambios legais que

contribuíron a estas orientacións e salienta as súas principais dúbidas, retos e problemas desde

un punto de vista legal. Como conclusión apúntase que a nova lexislación precisa dun alto

grao de implicación das partes sociais, cuxas prácticas e estratexias van condicionar o seu

éxito. Tamén se sinala o desenvolvemento das solucións de mediación e arbitraxe aos conflitos

colectivos como un dos máis importantes propósitos asumidos por esta reforma. En termos

xerais o Real decreto lei 7/2011, aprobado polo Goberno español o 10 de xuño de 2011, supón

unha modificación estratéxica do marco español de relacións laborais. Fundamentalmente

para afrontar algúns dos problemas de que se fai a análise nas páxinas seguintes.

Palabras chave: negociación colectiva, flexibilidade, arbitraxe, conflito colectivo.

Abstract

The recent legal amendment of the Spanish collective bargaining system has had as two of its

main purposes, among others, to achieve more internal flexibility and to overcome the blockages

which arise during the negotiations. In this article the author analyses the legal changes that

contribute to these orientations, emphasising their main doubts, challenges and problems

from the legal point of view. As a conclusion, it is suggested that the new legislation needs a

high degree of implication of the social partners, whose practices and strategies will condition

its success. The development of mediation and arbitration solutions to industrial disputes is

also designed as one of the most important aims assumed by this amendment. As a rule of

thumb the RD-Law 7/2011, passed by the Spanish Government on June the 10th 2011 implies a

key modification of the Spanish labour relations framework. Mainly to combat some of the

problems analysed in the following pages.

Keywords: collective bargaining, flexibility, arbitration, industrial dispute.
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1. Introdución

O Real decreto lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da
negociación colectiva é, sen dúbida, unha norma dunha transcendencia grande para o
sistema español de relación laborais. Sen entrarmos en comentarios banais de se ten
máis ou menos importancia da que tivo a Lei 35/2010, de 17 de setembro, debemos
recoñecer que introduce novidades substantivas que van incidir na realidade do noso
sistema, tanto nas estratexias das partes sociais como no modelo resultante.

Nas páxinas que seguen comentaremos os cambios relativos ao procedemento negocial
e aos contidos dos convenios. Son cuestións de que hai comentarios abondos na expo-
sición de motivos, en que se realiza unha diagnose centrada na falta de flexibilidade
interna que deriva das dificultades do axuste dos convenios ás circunstancias econó-
micas e produtivas; e tamén baseada na falta de axilidade e dinamismo dos procesos
negociadores, en particular ao chegar o remate do prazo de vixencia dos convenios.

Esta situación tradúcese na formulación dun obxectivo –entre outros– que afecta di-
rectamente á materia de que se trata nestas páxinas: «introducir maiores niveis de
dinamismo e axilidade na negociación colectiva, tanto nos procesos de negociación
dos convenios colectivos como nos seus contidos, de maneira que se aumente a súa
capacidade de adaptabilidade aos cambios na situación económica e sociolaboral nuns
termos que equilibren a flexibilidade para as empresas e a seguridade para os
traballadores». Con este propósito, incorpóranse varias modificacións no título III do
texto refundido do Estatuto dos traballadores (ET).

En realidade, a sistemática para a análise das reformas é complexa, pola interdepen-
dencia entre a modificación duns preceptos e dos outros; porén, a finalidade de todas
elas é coherente, nos termos expresados na exposición de motivos. Por suposto, a súa
maior ou menor efectividade vai depender de moitos factores, mais basicamente de
como desenvolvan as súas estratexias as partes sociais. De como, en definitiva, fagan
súas as modificacións normativas, por máis que non as asumisen ao principio como
propias, logo de que non se acadase un acordo nas mesas de diálogo social e o Goberno
aprobase a reforma mediante un real decreto lei. Con todo, tamén a Lei 14/1994 foi
contestada abertamente polas dúas partes, en particular pola sindical, e anos máis
tarde devagar asumida, sobre todo logo dos acordos interconfederais do ano 1997.
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2. A dinamización dos procesos de negociación colectiva

A primeira regra interesante consiste en que as comunicacións da iniciativa de nego-
ciación colectiva, no caso de que a promoción desta sexa resultado da denuncia dun
convenio vixente, teñen que facerse co mesmo escrito de denuncia; isto resulta, desde
logo, unha tentativa de axilizar o proceso. Tal modificación é lóxica e mesmo cohe-
rente coa doutrina xudicial, que xa desde antigo vén defendendo que a notificación da
denuncia supón a apertura do conflito negocial, o que lexitima, sen máis condicións,
o exercicio do dereito de folga1. Implica que as decisións de denuncia e as de comuni-
cación negocial son en si mesmas interdependentes, o que en si mesmo parece pouco
discutible, máxime se se ten en conta que é inconclusa a doutrina xudicial segundo a
que o deber de negociar xa nace coa denuncia do convenio colectivo, sen que se
suspenda até a súa expiración2.

Ora ben, sen prexuízo do dito, hai que ter en conta que as condicións para a denuncia
do convenio non teñen que ser idénticas ás condicións para a comunicación da inicia-
tiva negocial. Para esta, e aínda que non hai xurisprudencia consolidada do Tribunal
Supremo (TS), semella claro que ten que concorrer a vontade de organizacións sindi-
cais –no caso de convenios supraempresariais– que reúnan a lexitimación plena pre-
vista no art. 88 do ET3. Para a primeira, son as que estableza o convenio colectivo no
contido mínimo previsto no art. 85.3.d) do ET. Por iso, a lexitimación para a denuncia
non ten que coincidir necesariamente coa necesaria para a comunicación da iniciativa
negocial. Na práctica, o art. 89.1 produce, pois, unha clara limitación da autonomía
negocial na fixación das condicións para a denuncia do convenio.

Recibida a denuncia –e a iniciativa negocial– as partes dispoñen, segundo o art. 89.2
do ET, dun prazo máximo dun mes para constituír a comisión negociadora. O prazo é
o mesmo de antes, e en aparencia mantén o seu carácter imperativo, aínda que se
superpón con outro novo que tamén pretende axilizar o comezo das negociacións:
desde a constitución da comisión negociadora, as partes dispoñen de quince días
naturais para inicialas. Porén, a diferenza do anterior, este prazo é completamente
dispoñible polos propios convenios. É máis, a lei incentiva que se dispoña del ao

1 Véxase a postura actual do TS, v. gr. na Sentenza de 10 de novembro de 2006 (recurso de casación 130/05).
2 STS de 5 de novembro de 2008 (recurso de casación 130/07).
3 É a postura que defenden ALONSO OLEA, M. e CASAS BAAMONDE, M.ª E. (2009) Derecho del trabajo.
Madrid, Civitas, pp. 1082-1083.

JAIME CABEZA PEREIRO
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incluír como contido mínimo do convenio [art. 85.3.e)], o «prazo mínimo para o
inicio da negociación dun novo convenio unha vez denunciado o anterior». Engádese
que, agás pacto en contrario, o prazo máximo é o do art. 89.2 do ET, é dicir, os quince
días.

Non cabe dúbida de que os convenios ás veces van dispor deste prazo de quince días,
co obxecto de plasmaren en regras convencionais estratexias de negociación. Sen
prexuízo de que é apriorístico expresar se as ditas estratexias son ou non aconsellábeis,
cómpre recoñecermos que o carácter dispositivo supón unha pequena «traizón» do
obxectivo expresado na exposición de motivos de dotar de máis axilidade os procesos
de negociación colectiva.

En realidade, esta posibilidade ten que ver coa previsión dun prazo supletorio para a
denuncia do convenio, que se fixa en tres meses antes de expirar a vixencia inicial-
mente pactada ou –cómpre entender– da súa prórroga ordinaria [artigo. 85.3.d)]. Non
cabe dúbida de que o lexislador pretendeu que as negociacións comezasen antes de
que se producise esa expiración pactada. E, de feito, así vai ser na maior parte dos
casos en que non se pacten regras expresas ao redor destes prazos. Ora ben, cabe a
posibilidade de que as partes introduzan regras ad hoc, animadas porque formalmente
constitúen contidos mínimos do convenio colectivo.

As regras que tentan axilizar a iniciación das negociacións compleméntanse con outras
que establecen prazos máximos para o seu desenvolvemento. Son prazos dispoñibles
para o convenio colectivo, de oito meses para convenios que teñan unha vixencia de
menos de dous anos e de catorce meses nos demais convenios. Estes lapsos temporais
compútanse desde a data en que perde vixencia o convenio anterior, e ao seu respecto
convén enunciarmos catro comentarios:

Primeiramente, que ao incluír a duración das negociacións como contido mínimo do
convenio, o lexislador pretende implicar as partes para estas lle poñeren límites á
duración máxima do proceso negociador. Isto ten bastante lóxica se se pensa que, ás
veces, logo dun proceso de negociación moi longo, as partes pechan un convenio de
curta duración porque non se chegou a un acordo con alicerces sólidos. Nestes casos
é aconsellable que o convenio de breve duración inclúa unha cláusula que habilite
máis tempo para negociar o seguinte, coa expectativa de poder obter un consenso
máis sólido.

Segundo, que como xa se suxeriu, non parece realista que se establezan estes aspectos
secuenciais como contido mínimo do convenio. De feito, o lexislador séntese na ne-

A REFORMA DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: CONTIDOS E PROCEDEMENTOS
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cesidade de establecer regras dispositivas que se van aplicar en defecto de pacto. Con
toda probabilidade, as regras dispositivas van ser as aplicables na maioría dos casos.

Terceiro, que chama a atención o criterio que emprega a norma para diferenciar entre
procesos de oito meses e procesos de catorce meses, consistente na duración do pro-
pio convenio colectivo. Non parece que este deba ser o elemento delimitador, pois
quizais habería outros a priori máis evidentes, como o feito de se tratar dunha nego-
ciación dun convenio sen precedentes na mesma unidade de negociación, algo que
talvez debería habilitar un prazo máis amplo que cando se trata de renovar un conve-
nio. Ou admitir que os convenios que dotan de estrutura a negociación colectiva, alén
de incluíren contidos específicos, acaso xustifiquen que se exceda dos catorce meses.
Con todo, a regra legal ten a virtualidade de fomentar convenios de vixencia máis
ampla, ao recoñecer que a renovación destes facilita máis tempo para negociar. É
dicir, enténdese que negociar instrumentos colectivos máis duradeiros xustifica que
as negociacións se dilaten.

E cuarto, que a eficacia dos prazos está relacionada, desde logo, coa sanción xurídica
que se poida vincular ao seu incumprimento. Sen dúbida, é este o aspecto máis
complexo da reforma para os efectos de dotar de maior dinamismo os procesos nego-
ciadores, porque non é doado que as partes incumpridoras sufran consecuencias gra-
vosas. A solución arbitral prevista no art. 86.3 do ET supón un importante paso neste
sentido, sen prexuízo das críticas que hai que formularlle, como se vai facer a seguir
ao estudar a promoción das solucións extraxudiciais dos conflitos.

Polo demais, formúlase a dúbida de se esta regulación pode ter como consecuencia
inducida que non se recorra a sistemas extraxudiciais de solución de conflitos aínda
de se producir un estancamento case definitivo das negociacións, polo feito de non se
esgotaren os prazos previstos legal ou convencionalmente. E a interrogante –que non
cabe senón contestar afirmativamente– de se os prazos tamén se aplican aos procesos
de revisión do convenio confiados á comisión paritaria. Con todo, será máis complexo
verificar que os prazos se exceden nestes casos, pois non vai existir un acto formal de
denuncia nin tampouco de constitución da comisión negociadora, inconvenientes sen
prexuízo dos cales é lóxico aplicarlles con toda rixidez e en toda a súa extensión as
regras dos arts. 85 e 89 do ET.

Así e todo, e como conclusión provisoria, hai que recoñecerlle ao lexislador de urxencia
un esforzo importante en favor de axilizar os procesos de negociación que estamos
certos de que dará os seus froitos no medio e longo prazo.
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3. As novas regras relativas ao convenio denunciado. A ultraactividade

Nunha materia que esperta as paixóns da parte empresarial, as novidades resultan de
moito interese, por máis que en esencia se manteña o esquema clásico de vixencia do
contido do convenio denunciado. Xa que logo, debemos recoñecer que neste punto os
obxectivos máis ambiciosos das organizacións empresariais non chegaron ao porto
por elas desexado. Doutra banda, xuntamente con este modelo continuista prodúcense
cambios notables con potencialidade transformadora: como primeira idea, desapare-
ce unha diferenza que ten sido altamente perturbadora e de difícil aplicación práctica,
a existente entre contido normativo e contido obrigacional do convenio. Por máis que
a doutrina xudicial e científica se empeñasen en enunciar criterios clasificatorios,
cómpre recoñecermos que a seguridade xurídica era máis ben discreta, nun asunto
ademais de forte repercusión práctica.

Logo do Real decreto lei 7/2011, as únicas cláusulas que perden vixencia coa denun-
cia do convenio son as que inclúan renuncias ao exercicio do dereito de folga durante
a duración do convenio. As demais, independentemente de se regulan as condicións
de traballo na unidade de negociación ou ben establecen obrigas para os suxeitos
colectivos do convenio, manteñen a súa vixencia agás que neste se establecese unha
regra distinta. Aparentemente, deixa de ser dispositiva a perda de vixencia da cláusula
de paz, o que merece unha valoración positiva desde o punto de vista da doutrina
relativa á irrenunciabilidade do dereito de folga. Que se poida renunciar ao seu exercicio
diante dun conflito negocial semella pouco compatible cun sistema que lle recoñece o
rango de dereito fundamental.

Ademais, o propio art. 86.3 expresa unha posibilidade que, en todo caso, existía, mais
que convén que a norma conteña: a de que se adopten acordos parciais para a modifi-
cación dalgún ou dalgúns dos contidos prorrogados co fin de adaptalos ás condicións
en que, tras finalizar a vixencia pactada, se desenvolva a actividade no sector ou na
empresa. Isto dá resposta a unha práctica omisiva moi evidente nos últimos anos, en
que moi poucos convenios dispuxeron, como admitía o precepto, da ultraactividade
do contido normativo do convenio denunciado.

A nova regra admite e anima a revisión parcial «en quente», é dicir, unha especie de
negociación «interina» que regule as condicións de traballo durante o conflito de
intereses que implica a apertura da mesa para chegar a un novo texto convencional.
Por suposto, esta posibilidade é compatible con que o propio convenio autolimite ou
matice a súa eficacia para o tempo posterior á súa denuncia. E, aínda que a priori non
pareza que as partes vaian chegar a moitos acordos deste tipo, cabe agardar que algo
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se actúe nesta orientación, desde logo algo máis que despois da entrada en vigor da
Lei 11/1994, de 19 de maio.

4. A promoción de solucións extraxudiciais de conflitos negociais

Un dos problemas máis discutidos na reformas laborais dos anos 2010 e 2011 centrouse
nos bloqueos da negociación colectiva. Se a Lei 35/2010 abordou os que se producen
nas fases de consultas de traslados, modificacións substanciais das condicións de
traballo e inaplicacións salariais, o Real decreto lei 7/2011 ocúpase dos que suceden
na negociación dos convenios colectivos. En termos xerais, cabe concluírmos que a
Lei 35/2010 se pronunciou en termos prudentes, acaso en exceso, ante o risco evi-
dente de que as arbitraxes obrigatorias fosen declaradas inconstitucionais. Pola súa
parte, cómpre recoñecermos que a norma de urxencia arriscou máis, con solucións
imaxinativas, pero máis dubidosamente constitucionais cando menos nalgún caso.

A proposición principal contena na actualidade o art. 86.3, parágrafo terceiro. Impón
que os acordos interprofesionais de ámbito estatal ou autonómico negociados baixo a
cobertura do art. 83 establezan procedementos de aplicación xeral e directa para solu-
cionar de maneira efectiva as discrepancias existentes tras o transcurso dos prazos
máximos de negociación sen que se acadase un acordo. E, así mesmo, expresa que
entre eles hai que incluír o compromiso previo de someter as discrepancias existentes
a unha arbitraxe. Por suposto, o laudo que se dite nestas condicións terá a mesma
eficacia xurídica que os convenios colectivos e estará afectado polos mesmos proce-
dementos e causas impugnatorias. Simetricamente, o art. 85.3.g) inclúe un novo contido
mínimo que deben incorporar todos os convenios colectivos: a adhesión e o somete-
mento aos devanditos procedementos.

Desde unha perspectiva teórica, non cumpriría que se producise unha submisión expre-
sa ao acordo interprofesional de solución de conflitos en cada convenio se tal acordo se
negociase e aprobase como automaticamente aplicable dentro do seu ámbito territorial
e obxectivo. No entanto non resultaría hoxe realista –e con toda probabilidade non sería
desexable– que se aplicase á marxe da vontade de cada unidade de negociación. Como
exemplo, a actual versión do Acordo sobre solución extraxudicial de conflitos labo-
rais (ASEC IV) esixe no seu art. 3.3 este sometemento en cada ámbito convencional.

Evidentemente, nada cabe obxectar a estas regras, cómpre esperarmos que as próxi-
mas edicións do ASEC, tanto estatais como autonómicas, se fagan eco delas para
adaptar os seus sistemas de mediación e arbitraxe. E tampouco é obxectable que se
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estableza a encomenda aos ditos acordos de que especifiquen os criterios e procede-
mentos de desenvolvemento da arbitraxe, con referencia explícita, para o caso de
imposibilidade de acordo no seo da comisión negociadora, ao carácter voluntario ou
obrigatorio do sometemento á arbitraxe polas partes. Non hai dúbida da constitucio-
nalidade desta regra porque, aínda que obrigatoria para as partes en conflito, a arbi-
traxe se contería nunha cláusula dun acordo interprofesional de eficacia xeral.

Ademais, o propio art. 86.3 contén a continuación unha regra interpretativa, asemade
incisiva, mais de que tampouco cabe obxectar que sexa lesiva do dereito de negocia-
ción colectiva. Trátase de que, nos casos en que non houber un pacto específico verbo
do carácter obrigatorio ou voluntario do sometemento á arbitraxe, se entenda que ten
carácter obrigatorio. Unha única precisión habería que engadir, á vista da incerteza
que pode provocar a disposición transitoria primeira: por moito que a súa epígrafe 2
exprese que as regras relativas ao prazo máximo de negociación son de aplicación aos
convenios cuxa vixencia pactada finalice a partir da entrada en vigor da norma de
urxencia, parece evidente a inaplicabilidade do sometemento obrigatorio tácito á
arbitraxe no caso dos acordos extraxudiciais que non foren renovarse despois daquela
entrada en vigor. Así semella deducirse, ademais, da epígrafe 2 da disposición adicio-
nal primeira do Real decreto lei 7/2001, por máis que esta, como se verá, estea viciada
de inconstitucionalidade.

Por suposto, e como cláusula de peche, o art. 86.3 recoñece que se manterá a vixencia
do convenio colectivo en defecto de pacto (isto é, de cláusula compromisoria cando a
arbitraxe sexa expresamente de carácter voluntario, como cabe agardar que vai suce-
der na maior parte das ocasións), expirado o prazo máximo de negociación sen que se
acadase un acordo e sen sometemento do conflito a ningún procedemento de solución.

Probablemente pouco máis se lle podía pedir á nova norma, pero presenta problemas
ben coñecidos, e que producen unha importante inseguridade xurídica. En concreto,
os relativos a decidir cando un determinado convenio, e xa que logo unha concreta
unidade de negociación, poden entenderse caducados polo feito de que as negociacións
se estancasen definitivamente e, de facto, se producise un abandono das mesas
obxectivamente constatable. A doutrina xudicial arestora defende que o dito abando-
no implica a caducidade do convenio e do seu ámbito negocial4. Con todo, cabe espe-

4 STS de 11 de outubro de 2005 (recurso de casación 24/05). Convén reproducir a seguinte pasaxe:

... a devandita previsión normativa pode interpretarse ben no seu estrito sentido literal, de forma que
só mediante un acordo entre as partes podería desaparecer aquela forza vinculante que en tal sentido
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rar que unha mellor articulación e máis precisa estrutura dos convenios colectivos a
partir dos acordos interprofesionais ou convenios colectivos negociados ao abeiro do
art. 83 do ET provoque que estas situacións sexan máis excepcionais.

Hai, iso si, un claro exceso do Real decreto lei, incorporado á disposición adicional
primeira, epígrafe 2. A epígrafe 1 ordena ás organizacións empresariais e sindicais
máis representativas nos ámbitos estatal e autonómico, sen prexuízo da súa autono-
mía colectiva, que adopten antes de 30 de xuño de 2012 as correspondentes iniciati-
vas para adaptaren os procedementos extraxudicais de solución de conflitos –xurídicos
e de intereses– negociados ao abeiro do art. 83 do ET ás previsións contidas no Real
decreto lei 7/2011. Por suposto, o prazo expresado ten un carácter admonitorio, por-
que nin o corpo lexislativo nin o Goberno poden regular arbitraxes laborais confiadas
á negociación colectiva, e moito menos de sometemento obrigatorio, sen incorreren
en evidente vicio de inconstitucionalidade. Xa que logo, a sanción xurídica que pode
derivarse da inobservancia do dies ad quem ten que ser necesariamente moi feble para
as partes sociais incumpridoras. E tampouco é dubidoso que había ter plena eficacia
un acordo verbo desta materia acadado alén do 30 de xuño de 2012.

A epígrafe 2, pola súa vez, merece outro comentario ben distinto: segundo este pre-
cepto, mentres non se acordaren as devanditas adaptacións, no caso de imposibilidade
de acordo no seo da comisión negociadora e logo de rematados os prazos máximos de
negociación dos convenios colectivos, as partes someteranse a unha arbitraxe
obrigatoria. Ora ben, xa desde a coñecida STC 8/1981, de 8 de abril, quedou claro que
este tipo de intervencións normativas excedían claramente os límites admisibles para
o lexislador no caso de conflitos de intereses.

tería unha hiperactividade sen límite, ben, aceptado como o fai a maior parte da doutrina, que un
convenio colectivo, mesmo admitindo que non pode deixar de aplicarse só polo feito de que a em-
presa non queira negociar outro novo, tampouco pode durar de forma indefinida pola soa vontade
dos traballadores derivada do feito da denuncia, entendendo por isto, cun criterio de interpretación
sistemático e finalista, que o que quere dicir tal precepto ao sinalar que «se manterá en vigor o
contido normativo do convenio» é que este contido se ha manter mentres non se logre un acordo
expreso se seguen as negociacións doutro novo –como ocorre coas cláusulas obrigacionais segundo
a epígrafe 1 do art. 86– ou até que se abandone a negociación dun novo acordo por ambas as partes
como consecuencia da existencia dun convenio de ámbito superior substitutivo daquel. Esta segun-
da interpretación xa foi aplicada por esta sala na STS de 6 de novembro de 1998 (recurso 1688/98)
considerando que se abandonara a negociación do convenio colectivo de empresa vixente até o ano
1992 como consecuencia da aplicación á empresa concernida do mesmo convenio colectivo do
sector de seguros, nun suposto moi semellante a este, en que a empresa comezara a aplicar o conve-
nio do sector en substitución do empresarial e en que durante varios anos seguidos deixara de produ-
cirse calquera negociación encamiñada a conseguir a revisión do convenio anterior.
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No fondo, este precepto implica a resurrección pola porta de atrás do vello art. 25.b)
do Real decreto lei 17/1977, de 4 de marzo, de relacións de traballo, coa nimia diferenza
de que segundo a nova norma o laudo non tería que ser ditado necesariamente pola
autoridade laboral. Ben é certo que esta arbitraxe obrigatoria rediviva non se sitúa no
contexto dun procedemento administrativo –e publificado– de solución de conflitos,
mais non se entende ben este desleixo do Goberno ao aprobar un precepto tan clara-
mente inconstitucional. A doutrina xa afirmou a súa inconstitucionalidade, alén da
inutilidade do precepto, que non vai solucionar realmente os conflitos derivados do
estancamento na ultraactividade do contido normativo do convenio5.

Un último comentario do art. 86.3 refírese ao equilibrio entre a mediación e a arbitraxe.
Sen prexuízo de que claramente se manteña a primeira como unha ferramenta impor-
tante á hora de lles dar curso aos conflitos negociais, a norma amosa aparentemente
unha preferencia pola arbitraxe. Con toda a probabilidade a dita tendencia ten a ver co
desexo de axilizar o peche dos procesos de negociación; porén, convén lembrarmos
que sempre é máis aconsellable unha solución autocomposta materialmente polas
partes en conflito. Non cabe dúbida de que a arbitraxe debe concibirse sempre como un
remedio máis excepcional desde a perspectiva do xogo ordinario das regras da autono-
mía colectiva.

5. A mellora na regulación das comisións paritarias

As reformas legais que se producen neste campo obedecen en particular ao obxectivo
de que estes órganos actúen con máis dinamismo e operatividade práctica. Para tal
fin, a antiga alínea e) do art. 85.3 –que pasa a ser a alínea h)– sofre unha modificación
moi substantiva, que consiste en que a comisión paritaria vai ter necesariamente unhas
competencias á marxe doutras que lle poida conferir o convenio colectivo que a
constitúa. En particular o convenio deberá regular os seguintes aspectos:

1) Os termos e condicións para o coñecemento e a resolución en materia de aplicación
e interpretación dos convenios colectivos de acordo co establecido no art. 91 do ET.
Esta é, sen dúbida, a función fundamental e a máis xenuína das comisións paritarias,
malia que curiosamente até 2011 non constituía unha competencia necesaria delas,
como si o era, por exemplo, a súa participación na inaplicación da táboa salarial do

5 Véxase GARCÍA BLASCO, J. (2011) «Desafíos, incertidumbres y desaciertos» Aranzadi Social 5, BIB
2011\1156.
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convenio colectivo. A verdade é que ten moita importancia que os convenios colecti-
vos fixen a súa atención nestas cuestións, porque as cláusulas que a consideran
manifestan as máis das veces un moi deficiente rigor técnico.

Aspectos tan fundamentais como os prazos, a audiencia das partes individuais ou
colectivas en conflito, o efecto do silencio por parte da comisión paritaria ou as maio-
rías requiridas para se adoptar validamente un acordo son aspectos que unicamente
van quedar claros cando a calidade técnica das cláusulas dos convenios mellore subs-
tancialmente. De feito, o propio art. 85.3.h), logo de enumerar os aspectos que debe
regular o convenio colectivo verbo das comisións paritarias, engade que «o convenio
deberá establecer os procedementos e prazos de actuación da comisión paritaria para
garantir a rapidez e efectividade desta e a salvagarda dos dereitos afectados. En parti-
cular, deberá establecer os procedementos para solucionar de maneira efectiva as dis-
crepancias no seo da devandita comisión, incluído o seu sometemento aos sistemas
non-xudiciais de solución de conflitos establecidos mediante os acordos interprofe-
sionais de ámbito estatal ou autonómico previstos no artigo 83».

Ao mesmo nivel de importancia desta referencia do art. 85, hai tres modificacións no
art. 91 que realmente realzan a súa función interpretativa e aplicativa nos convenios.
A primeira ten un claro carácter simbólico: na súa deficiente redacción anterior –«de-
ficiente» para uns efectos apenas sintácticos– as competencias da comisión paritaria
eran vicarias das da xurisdición social. É dicir, o parágrafo primeiro do art. 91 simple-
mente «concedía» que as comisións paritarias tiñan atribucións de coñecemento e
resolución dos conflitos. Pola contra, a versión actual do art. 91 fai o contrario: «con-
cede» a competencia dos órganos da xurisdición social, mais enuncia como premisa
principal a das comisións paritarias: «sen prexuízo das competencias legalmente
atribuídas á xurisdición competente, o coñecemento e a resolución das cuestións deri-
vadas da aplicación e interpretación dos convenios colectivos corresponderá á comi-
sión paritaria destes».

A segunda modificación do art. 91 constitúe a incorporación á Lei dunha doutrina que
xa adiantara o Tribunal Constitucional (TC) e que está reflectida fundamentalmente
na STC 217/1991, de 14 de novembro. Segundo esta sentenza, a actuación previa da
comisión paritaria nos conflitos interpretativos e aplicativos podía ser preceptiva se
así se expresaba de xeito inequívoco nos convenios colectivos de aplicación. Esta
doutrina, así mesmo acollida polo TS, logo recolleuse mesmo no ASEC (na actualidade
no seu art.10), e é agora incorporada e ampliada polo art. 91.3 do ET, que impón a
intervención previa da comisión paritaria, aínda que nada expresase o convenio co-
lectivo que a configura. Por tanto, a intervención preprocesual da comisión paritaria,
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con anterioridade ao esgotamento da conciliación ou mediación previstas no art. 156,
pasa a ser imperativa, sen que os convenios colectivos poidan establecer o seu carác-
ter dispositivo.

A terceira é sen dúbida a máis novidosa, pois vén incidir nunha materia en que a
doutrina do TS era realmente reluctante a confiar nas decisións das comisións paritarias.
Segundo a súa doutrina de casación máis moderna, recoñécese o valor da interpreta-
ción que se fai no ámbito da comisión paritaria cando se expresa que o ET «busca
superar o papel marxinal e secundario que as CC. PP. tiveron tradicionalmente no
noso dereito e, en xeral, incrementar a marxe de actuación dos medios autónomos na
solución dos conflitos laborais, singularmente dos derivados da interpretación e apli-
cación dos convenios colectivos, para efecto do cal dispón no seu art. 91 que pode
atribuírselle a misión de “coñecemento e resolución dos conflitos derivados da apli-
cación e interpretación con carácter xeral” do convenio colectivo». De tal xeito que
«a interpretación institucionalizada do convenio colectivo (arts. 85.2.d. e 91 do ET)
se desenvolve habitualmente con apreciables marxes de elección entre as diversas
opcións, de forma que se a CP opta por unha interpretación admisible, os órganos
xurisdicionais han de quedar vinculados polo seu parecer, aínda que se o que se pro-
duce é unha alteración ou modificación do pactado, os xuíces e tribunais han de deci-
dir conforme ao seu propio criterio»6.

Con todo o flexible que poida ser esta doutrina, desde logo a reforma do art. 91 e a
nova redacción da súa epígrafe 4 incide nela, de xeito que debe considerarse supera-
da; en efecto, expresa que «as resolucións da comisión paritaria sobre interpretación
ou aplicación do convenio terán a mesma eficacia xurídica e tramitación que os con-
venios colectivos regulados nesta lei». Nestas condicións, resulta difícil manter que,
producida unha modificación do pactado, os xuíces e tribunais han decidir segundo o
seu criterio. Máis ben hai que entender que se lexitima unha alteración do convenio
colectivo por decisión da comisión paritaria. Mesmo é dubidoso que a comisión non
poida excederse na súa interpretación do ámbito obxectivo do conflito que se formula
ao seu coñecemento.

2) O desenvolvemento de funcións de adaptación ou, no seu caso, modificación do
convenio durante a súa vixencia. No fondo, esta competencia material entronca co
comentario anterior de que a partir do Real decreto lei 7/2011 a impugnación xudicial
dos acordos da comisión paritaria vai ser máis complexa. Sempre, por suposto, que se

6 STS de 8 de novembro de 2006 (recurso de casación 135/05).
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cumpran os requisitos subxectivos de lexitimación dos arts. 87 e 88 do ET para que os
acordos de modificación posúan eficacia xeral. E sen prexuízo de que o acordo tivese
a condición dun pacto de eficacia limitada se non se cumprisen tales requisitos. En
realidade, esta regra, relativa ás comisións paritarias con funcións negociadoras, im-
plica de novo a incorporación á Lei dunha regra que se estableceu por vía da doutrina
xudicial, fundamentalmente do TC7, segundo a que as comisións sen funcións nego-
ciadoras poden estar «pechadas» ás partes que asinaran o convenio, mais as que asu-
man as devanditas funcións teñen que estar «abertas» ás organizacións lexitimadas
para negociaren que non o asinaran. Isto é así porque as regras de lexitimación para
negociar son de orde pública.

3) Os termos e condicións para o coñecemento e a resolución das discrepancias tras
finalizar o período de consultas en materia de modificación substancial das condicións
de traballo ou inaplicación do réxime salarial dos convenios colectivos. Un ámbito en
que o Real decreto lei 7/2011 incrementa a presenza da comisión paritaria é o dos
conflitos que se producen nas fases de consultas.

No caso das modificacións substanciais das condicións de traballo, o número tres
do art. 6 da norma de urxencia interpola o art. 41.6 do ET, dedicado ás modificacións
das condicións de traballo recoñecidas nun convenio colectivo estatutario, que
requiren para seren válidas e eficaces un acordo na fase de consultas. A reforma
consiste en que, previamente a instar os procedementos de mediación e arbitraxe,
calquera das partes pode someter as discrepancias á comisión paritaria, que dispón
de sete días para se pronunciar ao respecto. Neste caso, aínda que a Lei non o di
expresamente, cómpre concluír, facendo un paralelismo co art. 91.4, que o acordo a
que se chegue na comisión paritaria terá a mesma eficacia que un acordo na fase de
consultas e será susceptible de impugnación polas mesmas causas. Polo demais, a
mesma lóxica segue o art. 82.3 verbo das discrepancias nas fases de consultas da
inaplicación salarial.

4) A intervención que se acorde nos supostos de modificación substancial das
condicións de traballo ou inaplicación do réxime salarial dos convenios colectivos,
cando non exista representación legal dos traballadores na empresa. É esta unha cues-
tión en que entra o lexislador a causa dos problemas que pode presentar a solución
establecida pola Lei 35/2010 para esta situación: que negocie, pola representación
social, unha comisión de como máximo tres membros escollida polos propios

JAIME CABEZA PEREIRO
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traballadores, ou ben unha comisión de igual número designada polos sindicatos máis
representativos ou suficientemente representativos do sector a que pertenza na em-
presa. Neste último caso, a empresa pode confiar a súa representación na fase de
consultas á organización empresarial a que estea afiliada.

En tales circunstancias, a intervención da comisión paritaria pode ser secuencial á
destes negociadores, é dicir, entrar en xogo unicamente cando non se conclúa a dita
fase sen que se chegase a un acordo, ou substitutiva da propia fase de consultas. Así,
do mesmo xeito que cabe, por decisión conxunta da empresa e mais dos representan-
tes dos traballadores, substituír esta fase por un procedemento de mediación e arbitraxe,
é posible substituíla por unha intervención da comisión paritaria, á cal desde logo se
lle poden conferir ou non funcións dirimentes, segundo se desenvolvan as cláusulas
dos convenios colectivos en seguimento do art. 85.3.h) do ET.

No caso de que a intervención da comisión se limite ás situacións de desacordo na
fase de consultas, non hai problema para que se exceda o prazo máximo de quince
días entre a devandita fase e a intervención da comisión paritaria, aínda que logo
poida entrar en xogo un procedemento extraxudicial de mediación ou arbitraxe. A fin
de contas, e como recoñece o art. 41.4 do ET, o procedemento legalmente previsto
articúlase «sen prexuízo dos procedementos específicos que puideren establecerse na
negociación colectiva».

6. Medidas para a flexibilidade interna na empresa

Sen prexuízo de certas reformas no marco legal das modificacións substanciais das
condicións de traballo e no procedemento de inaplicación do réxime salarial previsto
nos convenios colectivos de ámbito superior á empresa, á marxe das que xa comenta-
mos (centradas na preferencia polas seccións sindicais que sumen a maioría da repre-
sentación unitaria e en certos matices da definición da situación económica que xustifica
a dita inaplicación), e que atinxen os arts. 41 e 82.3 do ET, reviste especial interese
unha materia máis que o art. 85.3, na súa alínea i), concibe como contido mínimo do
convenio colectivo.

Estamos a falar da inclusión de medidas para contribuír á flexibilidade interna da
empresa que favorezan a súa posición competitiva no mercado ou unha mellor resposta
ás esixencias da demanda e á estabilidade do emprego pola súa parte. Medidas que se
centran, dunha banda, no establecemento dunha porcentaxe mínima e máxima da
xornada de traballo que poder distribuír de xeito irregular ao longo do ano, e que, agás
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pacto en sentido contrario, será do 5%. Doutra, na regulación de procedementos e de
períodos temporais e de referencia para a mobilidade funcional na empresa.

O establecemento legal destes novos contidos mínimos do convenio colectivo merece
catro comentarios. O primeiro, referido ao panorama xeral de todos os contidos a que
se refire o art. 85.3, reflicte como as sucesivas reformas legais que se produciron
nesta epígrafe desde a Lei 11/1994, de 19 maio, produciron un importante cambio da
súa orientación. Se antes se podía dicir que o precepto unicamente establecía a
necesidade de incorporar certas regras formais e de encadramento –as que actualmen-
te son as alíneas a), b) d) e h), aínda que estas dúas últimas, especialmente a h),
gañaron moito en complexidade–, arestora mestúranse este tipo de cláusulas e outras
que sinalan cuestións procedimentais e de contidos, das cales as referidas á flexibilidade
interna son moi claro expoñente.

O lexislador, nas sucesivas reformas dos anos 1994, 1997, 2007, 2010 e 2011 foi
ensaiando diversas técnicas de promoción de certos contidos na negociación colecti-
va, introducindo reformas xa na epígrafe 1, na 2 ou na 3 dun artigo que asemade
variou a súa estrutura desde as dúas epígrafes iniciais que tiña no texto refundido
orixinario do ano 1995. A técnica de establecer contidos mínimos foi unha das máis
recorrentes, pero na práctica resultou en certa relativización do valor dun «contido
mínimo», pois a súa omisión dificilmente vai afectar hoxe á propia validez e eficacia
do convenio colectivo.

O segundo refírese aos obxectivos a que se orientan as medidas de flexibilidade con-
sideradas como contido mínimo do convenio colectivo. O favorecemento da posi-
ción competitiva no mercado ou a mellor resposta ás esixencias da demanda explicítanse
tamén como finalidades das modificacións substanciais das condicións de traballo e
dos traslados. Por iso, no axuízamento das impugnacións destas dúas decisións
unilaterais da empresa haberá que verificar en adiante se esta esgotou as posibilidades
de flexibilidade interna que lle recoñece o convenio colectivo ao regular as materias
do art. 85.3.i).

O terceiro apunta á evidente lóxica coordinada que existe entre estas medidas
flexibilizadoras e as novas regras de concorrencia incorporadas ao art. 84.2 que lles
dan preferencia aplicativa aos convenios de empresa en certas materias: entre elas o
horario e a distribución do tempo de traballo e a adaptación ao ámbito da empresa do
sistema de clasificación profesional. O lexislador de urxencia pretendeu establecer
sinerxías entre os dous preceptos para que se reforzasen reciprocamente no obxectivo
expresado na exposición de motivos da flexibilidade interna. É por iso que a reforma
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garda consecuencia cos obxectivos que proclama e, ademais, ensaia técnicas comple-
mentarias, o que pode dotarla de máis eficacia e alcance reais.

O último comentario é unha crítica, pois, na súa arela de engadir doses de flexibilidade
interna mediante a reforma dos preceptos reguladores da negociación colectiva, a
norma incorre nun certo dirixismo dos contidos dos convenios que resulta excesivo, e
isto porque as cláusulas relativas á mobilidade funcional e a distribución irregular da
xornada deben contribuír a ela, con independencia das circunstancias e da realidade
que exista na unidade de negociación de que se tratar. A necesidade de introducir
flexibilidade nestas cuestións non é universal, por máis que poida resultar convenien-
te como pauta xeral. Non cabe dúbida de que os preceptos convencionais que poñan
límites á distribución irregular do tempo de traballo ou que establezan máis garantías
nos procedementos e nos períodos temporais e de referencia para a mobilidade fun-
cional non están sometidos a dúbidas de legalidade, ora ben, conviría que o ET se
expresase con máis neutralidade nestes aspectos tan sensibles das condicións de
traballo.

Alén destas ideas, os ordinais 1.º e 2.º do art. 85.3.i) do ET observan unha lóxica
distinta. O 1.º, relativo á distribución irregular da xornada, incorpora un mandato
substantivo aos convenios: que establezan porcentaxes de xornada que se poidan
distribuír irregularmente. O 2.º, pola contra, introduce un mandato máis adxectivo:
non tanto que se incremente ou reduza a mobilidade funcional como que se establezan
procedementos e períodos temporais e de referencia para ela. Aínda que, no fondo,
establecer procedementos e períodos temporais é o mesmo que darlle canle á mobilidade
e, xa que logo, regular a substancia da materia.

Por outra banda, co ordinal 1.º sucede algo curioso: co establecemento dunha regra
supletoria sobre a porcentaxe de distribución irregular da xornada, dun 5% da xornada
anual, está a introducirse unha modificación no art. 34 do ET. E, por suposto, nos
convenios colectivos que establecen unha xornada fixa en cómputo diario, semanal
ou mensual. Claro que, na nosa opinión, a súa efectividade ten que demorarse até
entraren en vigor os primeiros convenios afectados polo mandato do art. 85.3.i), en
aplicación da disposición transitoria primeira do Real decreto lei 7/2011. Convén
precisar ademais que esta distribución irregular non debe afectar en ningún caso aos
contratos a tempo parcial, pola súa especial relación coa distribución do tempo de
traballo, agás que a dita distribución irregular se sitúe dentro das marxes previstas
no propio contrato, sempre que este se axuste aos requirimentos materiais do art.
12.4 do ET.
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7. Nota final

Flexibilidade, axilidade e solución extraxudicial de conflitos son as tres palabras chave
da reforma no que se refire aos temas tratados neste artigo. Non cabe dúbida de que os
obxectivos perseguidos pola reforma da negociación colectiva se atinxirán con éxito
ou non dependendo de como as partes sociais actúen nas mesas de negociación. A
dificultade das modificacións do marco normativo contido no título III do ET estriba
en que non son reformas inmediatas das condicións de traballo, senón instrumentos
para que as representacións dos traballadores e as empresas e as súas organizacións
plasmen os seus obxectivos e intereses propios nas mesas de negociación. É por iso
polo que os efectos do Real decreto lei 7/2001 só van poder comprobarse no moi
longo prazo.

No que afecta ao marco galego de negociación colectiva, hai que esperar á reforma do
Acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais para a solución
de conflitos colectivos de traballo (AGA). É certo que, paseniñamente, foi incremen-
tándose o número de conflitos sometidos ao seu coñecemento. Con todo, os datos
máis recentes –sesenta e cinco expedientes iniciados no ano 2010, sesenta e nove no
ano 2009, sesenta no ano 2008– son cifras aínda moi modestas que delatan que a
meirande parte da conflitividade colectiva se substancia por outras canles. Polo de-
mais, o AGA é un acordo avellentado, cuxa última revisión data do 15 de marzo de
1995, e que pide unha urxente renovación que o adapte á nova realidade substantiva e
procesual. A propia utilidade do acordo, e tamén a seguridade xurídica das partes en
conflito, así o esixen.

Neste contexto de fomento da solución extraxudicial, no ano 2011 claramente perde
protagonismo a resolución xudicial. En particular, polo maior protagonismo das co-
misións paritarias e a máis clara eficacia das súas resolucións, mais tamén por unha
promoción dos sistemas de mediación e, en particular, de arbitraxe. O seu impulso na
composición dos conflitos de intereses vai repercutir en positivo no seu reforzamento
para a solución dos conflitos xurídicos.
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Resumo

Análise do dereito á intimidade dos traballadores, en relación co poder de control dos empre-

sarios.

Palabras chave: dereito á intimidade, contrato de traballo, control dos empresarios.

Abstract

Analysis of the privacy rights of employees in relation to the power of control of the employer.

Keywords: right to privacy, contract of employment, employer’s level of power over its workers.
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Falamos dun fenómeno importante nas súas dimensións cuantitativa e cualitativa, e
ademais sen fronteiras. A xa coñecida, con carácter xeral, como a «perda descoñecida»
identifícase coas subtraccións en establecementos comerciais e empresas por parte de
empregados e clientes, habitualmente pola vía do roubo ou o furto, á marxe das perdas
imputables a provedores e erros internos. Ao fenómeno alúdese tamén como «mal
invisible», quizais porque desaparecen, como por arte de maxia, pezas de vestir,
produtos de alimentación, accesorios de todas as clases...; quizais, tamén, porque para
as empresas que o sofren encerra un problema de moi difícil prevención, de imposible
disuasión, de complicada proba da autoría.

A problemática tórnase aínda máis complexa nos casos do xenericamente denomi-
nado «furto interno», o protagonizado polos empregados, posto que a relación laboral
–ordinaria ou especial dos arts. 1 e 2 do Estatuto dos traballadores (ET)– que subxace
emerxe de xeito indisoluble vinculada ao problema, tanto á hora da disuasión ou a
prevención como á das indagacións e a esixencia de responsabilidades.

Efectivamente, alén das posibles tipicidades penais das diversas fórmulas subtractivas
(furto, roubo, apropiación indebida, estafa...), se no ámbito do furto externo non cabe
descoñecer a condición de consumidores dos clientes e que os seus dereitos
constitucionais de liberdade, seguridade, honra e intimidade poden resultar ignorados
coa instalación de cámaras, con cacheos, restricións persoais, deambulatorias etc. (sen
perder de vista os arts. 490 e 495 da Lei de axuizamento criminal canto á detención
por particulares), no contexto do furto interno é unha obriga para os empresarios
partir do status xurídico de quen son os seus traballadores.

Trátase dun status de ineludible consideración tamén á hora dos controis e as vixilancias,
así como do descubrimento das constatadas ou apenas sospeitadas subtraccións e dos
seus autores, xa sexa nun centro comercial (que igualmente é centro de traballo), xa
sexa nun centro laboral, isto é, nas instalacións empresariais; tanto máis canto que de
condutas empresariais indebidas poden derivarse responsabilidades administrativas
(vía Lei de infraccións e sancións na orde social) e mesmo penais (arts. 197, 311, 314,
316 e 317 do Código penal).

É un feito indiscutible a proliferación actual da vixilancia e o control das condutas
mediante cámaras de seguridade e outros dispositivos en hipermercados, centros
comerciais, gasolineiras, entidades públicas e privadas, rúas etc. Ao fío diso, da posta
en risco de dereitos fundamentais das persoas, de seren as imaxes un dato de carácter
persoal (art. 3 da Lei orgánica 15/1999 e art. 1.4 do Real decreto 1322/1994), existe
unha regulación legal diversa de potencial aplicación: a Lei orgánica 15/1999, de
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protección de datos persoais; a Instrución 1/2006 da Axencia de Protección de Datos;
a Lei 23/1992, de seguridade privada e o seu regulamento; o Real decreto 2364/1994;
a Lei orgánica 4/1997, reguladora da utilización de videocámaras polas forzas de
seguridade en lugares públicos, e o Real decreto 596/1999, o seu regulamento; a Lei
orgánica 1/1992, de protección civil da seguridade cidadá; a Lei orgánica 1/1982, de
protección da honra etc.

No ámbito xurídico-laboral, os empresarios teñen o poder de dirección, o dereito ao
control da actividade laboral (art. 20 do ET). E iso, co fin tamén do descubrimento e
a disuasión das subtraccións, tanto máis por canto a conduta dos traballadores na
empresa está rexida [cfr. art. 5.a) do ET] pola esixencia da boa fe, a infracción da cal
(como o son as condutas subtractivas) constitúe unha causa xusta de despedimento
[cfr. art. 54.2.d) do ET]. Deste modo, os empresarios poden –entre outras medidas
posibles– instalar cámaras nos centros de traballo, que ás veces, inevitablemente ou
non, rexistran tamén a actividade mercantil cara ao público (nos comercios, casinos,
bancos, zonas públicas e algunhas que non son accesibles ao público), como así mesmo
poden inspeccionar e controlar os instrumentos de traballo que poñen á disposición
dos operarios (ordenadores, correo electrónico etc.).

A cuestión que daquela se formula para os empresarios é até onde poden chegar a
vixilancia e o control, e en que condicións han de exercer aquela ou implantar
este, pois o dereito que teñen a controlar a actividade dos traballadores ao seu servizo,
a conduta destes dentro da empresa, non é absoluto nin omnímodo; as medidas que
para o efecto implanten –en concreto a respecto do uso do correo electrónico e a
instalación de cámaras– deberán selo tendo en conta o imprescindible respecto á
dignidade das persoas e á súa intimidade, que no ámbito da relación de traballo
recoñecen os arts. 4.2 e), 18 e 20.3 do ET.

Ora ben, malia ser certo que o art. 18 do ET garante a inviolabilidade dos traballado-
res e autoriza os rexistros sobre a súa persoa, nos seus armarios e efectos persoais
apenas nas condicións que sinala, non o é menos que o artigo 20.3 do ET permite, así
mesmo, establecer medidas de vixilancia e control, gardando en todo iso a considera-
ción debida á dignidade humana. Doutra parte, formando parte do marco natural pro-
pio en materia de medidas de control empresarial aparecen –en abstracto– a comuni-
cación previa aos traballadores e, no seu caso, ao comité; o control ex post das imaxes;
o dereito á intimidade das persoas e tamén, se for o caso, o dereito ao segredo das
comunicacións (cfr., no seu contexto, o art. 197.1 do Código penal).
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É certo que os empresarios, á vista da complexa armazón con que se atopan, poden
predeterminar nalgunha medida un marco propio a negociaren acordos colectivos ou
inseriren nos contratos laborais cláusulas de consentimento expreso de acceso ao co-
rreo; como tamén poden facer uso, sen máis, do art. 20 do ET. En calquera caso, e
como norma xeral, resulta obrigado informar da existencia do control e que este non
sexa arbitrario e discriminatorio. Non cabe, en fin, obviar as pautas da Sentenza do
Tribunal Constitucional 186/2000. Nin tampouco doutrina como a contida na Sentenza
da Sala do Social do Tribunal Supremo de 26 de setembro de 2007, que ao fío de
declarar a improcedencia do rexistro dun ordenador efectuado polo empresario, e sen
considerar a licitude ou ilicitude dos controis empresariais por causas delituosas, afir-
ma que o control do uso do ordenador facilitado pola empresa ao traballador non se
regula polo art. 18, senón polo art. 20 do ET (por certo, esta sentenza tamén trae a
colación a doutrina do achado casual, que é propio dos rexistros levados a cabo por
forzas de seguridade en causas penais).

En fin, os empresarios deben respectar o dereito doutros a non seren controlados de
forma oculta, que non for transparente, indigna ou desproporcionada, manifestación
así mesmo e no contexto dunha relación de traballo do dereito á intimidade ou
privacidade que recoñece o art. 20.3 do ET. Sen prexuízo diso, pode formularse a
modulación deste dereito ante unha situación constitutiva dun patrón de risco de
natureza presumidamente delituosa, co obxecto tanto de evitar esta como o seu poten-
cial prexuízo.

Así pois, a actuación empresarial neste aspecto de que se fala, se non respecta concre-
tos condicionantes de legalidade, normas imperativas e dereitos constitucionais, non
é amparable. E con independencia doutras posibles consecuencias, as probas así obtidas
serían ilícitas, coa ilicitude mesmo do art. 11.1 da Lei orgánica do Poder Xudicial. Por
tanto, inoperativas en calquera orde e para calquera efecto.

Deste modo, o art. 11.1 da Lei orgánica do Poder Xudicial constitúese como un ins-
trumento legal de garantía e protección dos dereitos e liberdades do título I, capítulo
II, sección 1.ª da Constitución, violentados extraprocesualmente ao fío dunha obten-
ción probatoria. Como é sabido, a ineficacia tamén afecta á proba reflexa ou derivada,
malia que esta pode chegar a admitirse aínda existindo unha relación de causalidade
fáctica entre o resultado probatorio e a actuación ilícita (cfr. Sentenza do Tribunal
Constitucional 81/1998), se é posible romper a conexión de antixuridicidade entre o
resultado da violación e o medio de proba obtido. Certamente, tampouco nesta mate-
ria a legalidade é o problema ou un problema. O problema é non respectar a legalidade.
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Resumo

A actual crise económica, provocada polo modelo neoliberal, intensifica a tradicional necesidade

de regular internacionalmente as condicións de traballo. Trátase dunha demanda clásica do

dereito do traballo e da seguridade social sobre a que insiste a Organización Internacional do

Traballo desde o ano 1919, ao afirmar que «se calquera nación non adoptase un réxime de

traballo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo aos esforzos doutras nacións

que desexen mellorar a sorte dos traballadores nos seus propios países». Non obstante, esta

demanda histórica dunha regulación internacional real e efectiva das condicións de traballo

resulta insuficiente sen a adopción doutras medidas non só laborais que teñan en conta preci-

samente as verdadeiras causas da distinción entre países enriquecidos e países empobrecidos.

Palabras chave: dereito do traballo e da seguridade social, crise económica, normas interna-

cionais do traballo, países empobrecidos, países enriquecidos.

Abstract

The current economic crisis, caused by the neoliberal model, intensifies the traditional need

to regulate the labour conditions internationally. It is a classical demand of the Labour and

Social Security Law, on which the International Labour Organisation insists since 1919, when

affirming «the failure of any nation to adopt human conditions of labour is an obstacle in the

way of other nations which desire to improve the conditions in their own countries».

Nevertheless, this historical demand of a real and effective international regulation of the

labour conditions is insufficient without the adoption of other measures, not only labour, that

take into account precisely the true causes of the distinction between enriched countries and

impoverished countries.

Keywords: Labour and Social Security Law, economic crisis, international labour standards;

enriched countries, impoverished countries.
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I. Algunhas cuestións metodolóxicas

1. A necesidade de regular internacionalmente as condicións laborais das persoas que

traballan é un tema clásico no dereito do traballo e da seguridade social, que cobra

maior sentido na actualidade por causa da crise económica provocada polo modelo

económico neoliberal. Trátase, en efecto, dun tema clásico, que se fixo visible moito

máis nos últimos anos debido á mundialización ou globalización da economía, a través

da cal se evidencia con toda a crueza a existencia dunha nova «cuestión social» mais a

escala planetaria, con todas as súas consecuencias negativas tanto para os traballadores

dos países enriquecidos como para os traballadores dos países empobrecidos, tal e como

amosa a crise que están a padecer as persoas que viven –ou vivían– do seu traballo. E

trátase, en fin, dun tema que evidencia, ademais, que a demanda histórica dunha regula-

ción internacional real e efectiva das condicións de traballo resulta insuficiente sen a

adopción doutras medidas non só laborais que teñan en conta precisamente as verdadeiras

causas da distinción entre países enriquecidos e países empobrecidos.

2. Antes de abordarmos concretamente este tema, convén aclararmos algunhas cuestións

de metodoloxía acerca de como se quixo proceder ao estudo do impacto da diferenza

entre países enriquecidos e países empobrecidos sobre o dereito do traballo. E iso

porque «cando se estuda o mundo do traballo, vese este como un ente autónomo,

como se existise en si mesmo e non constituíse parte dun todo articulado, complexo,

heteroxéneo, diverso e contraditorio» ou «como se non formase parte dunha realidade

concreta que existe como totalidade e non como parcialidade e baleiro subliminal»1.

Esta concreta forma de aproximarse ao estudo do dereito do traballo é certamente

limitada, razón por que resulta preciso recorrer a outra metodoloxía que teña en conta

cuestións que non son específicas do dereito do traballo, mais que teñen un impacto

directo sobre este.

3. Isto quere dicir, por exemplo, que de se estudaren a dinámica salarial ou o emprego

debe terse presente tamén que se trata de institucións sobredeterminadas por outros

fenómenos tales como a acumulación do capital, os investimentos produtivos, o de-

semprego, a competencia e a dinámica da economía mundial2. Por iso, o tema do

impacto da diferenza entre países enriquecidos e países empobrecidos sobre o dereito

do traballo debe ser presentado en relación directa coas estruturas legais e socioeco-

1 Cfr. SOTELO VALENCIA, A. (2004) Desindustrialización y crisis del neoliberalismo. Maquiladoras y

telecomunicaciones. México DF, Plaza y Valdés, p. 32.

2 Ibidem, p. 33.
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nómicas do capitalismo actual, que son as que lles atribúen un papel moi concreto ao

traballo e ao dereito que o regula.

II. A mundialización ou globalización da economía como realidade que revitaliza,

por causa da actual crise económica, a demanda histórica dunha regulación in-

ternacional real e efectiva das condicións de traballo

4. Como se sabe, a necesidade dunha regulación internacional das condicións de

traballo estivo presente desde sempre no nacemento e desenvolvemento do dereito

do traballo dos estados, precisamente co propósito firme de «igualar as cargas e de

atenuar as desigualdades da competencia internacional» existente entre os propios

estados3. E iso porque se as lexislacións laborais se concentrasen unicamente «dentro

das fronteiras nacionais, a súa existencia, pensábase, habería de ser precaria, xa que

as necesidades da competencia terían primacía sobre as consideracións sociais de

protección do traballo»4, prexudicando seriamente os «traballadores, mediante unha

especie de dumping inhumano»5. Así se recoñecía oficialmente, como proba a parte

XIII do Tratado de Paz de Versalles de 28 de xuño de 1919, asinado entre as potencias

aliadas e asociadas e Alemaña, polo que se creaba a Organización Internacional do

Traballo como un organismo permanente para a regulamentación internacional do

traballo, que tomaba como unha das súas guías de actuación a afirmación relativa a

que a «paz universal... non pode fundarse senón sobre a base da xustiza social»6. No

devandito tratado considerábase «que se calquera nación non adoptase un réxime de

traballo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo aos esforzos doutras

nacións que desexen mellorar a sorte dos traballadores nos seus propios países»7.

3 Cfr. MONEREO PÉREZ, J. L. (1996) Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral. Madrid,

CES, p. 109.

4 Cfr. VALTICOS, N. (1977) Derecho internacional del trabajo. Madrid, Tecnos, p. 27. O propio autor

–citando a E. Mahaim– pon de exemplo disto como «a partir de 1802, os directores ingleses de fábricas

de fiados, opostos a calquera regulamentación sobre o traballo dos nenos, predicían que por causa desta

se arruinaría a industria británica en proveito da competencia francesa» (ibidem, nota 2).

5 Ibidem, pp. 119 e 120.

6 Cfr. parágrafo 1.º do seu preámbulo.

7 Cfr. parágrafo 3.º do seu preámbulo. Non pode sorprender por iso que se afirme que «a noción de que

o que en cada país ocorrer en materia laboral pode transcender a comunidade internacional» [cfr. ALONSO

OLEA, M. e CASAS BAAMONDE, M. E. (2003) Derecho del trabajo. Madrid, Civitas, p. 693], até o extremo

de que «cuestións que se tiñan por típicas do dereito interno, pasan a estar internacionalmente regula-

das» [cfr. ALONSO OLEA, M. (1997) «Aspectos de la internacionalización del derecho del trabajo» en VV.

AA. Evolución del pensamiento juslaboralista. Estudios en homenaje al prof. Héctor-Hugo Barbagelata.

Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, p. 38].
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5. Esta regulación internacional das condicións de traballo ten maior sentido como

reivindicación no actual contexto de «crecente mundialización da economía»8. E é

que, a pesar dos que en nome do «realismo» consideran que o «mercado dita o

verdadeiro, o bo, o belo, o xusto» e que apartarse das súas leis, «escritas pola soada

“man invisíbel” que regula e ordena todas as transaccións dun mundo interconectado...,

sería –dinnos– encamiñarse fatalmente cara á ruína e a decadencia»9, nesta etapa do

proceso de internacionalización da economía parece reiterarse efectivamente a

necesidade, como mínimo, dunhas regras internacionais do traballo que sirvan tamén

para frear os prexuízos do galopar desbocado das tres «liberdades liberticidas» sobre

as que se sustenta a orde mundial ultraliberal (liberdade de circulación de capitais,

liberdade de investimento e liberdade de circulación de bens e servizos ou libre

cambio)10.

Efectivamente, esta necesidade intensifícase por causa da denominada globalización

(do inglés globalization)11 –ou mundialización (do francés mondialisation)– da eco-

nomía, que «é o nome dado á máis moderna, avanzada e ampla forma do mercado

mundial»12 e que o Fondo Monetario Internacional definiu tecnocraticamente como

«a interdependencia económica crecente de todos os países do mundo polo aumento e

a variedade das transaccións transfronteirizas sobre as mercadorías, os servizos e os

fluxos de capitais internacionais, así como polo feito dunha distribución máis rápida e

máis ampla da tecnoloxía»13.

8 Cfr. LEE, E. (1997) «Mundialización y normas del trabajo. Puntos del debate» Revista Internacional del

Trabajo vol. 116, n.º 2, p. 191.

9 Cfr. RAMONET, I; CHAO, R. e WOZNIAC, J. (2004) Abecedario (subjetivo) de la globalización. Barcelona,

Seix Barral, pp. 18 e 19.

10 Cfr. CASSEN, B. (2001) «Pola reconquista do sentido das palabras» en Cassen, B.; Hoang-Ngoc, L. e

Imbert, P.-A. (coords.) Attac contra a ditadura dos mercados. Santiago de Compostela, Laiovento,

p. 109. E iso porque estas «“liberdades” teñen un só e único fin: acadar os máximos beneficios, con

independencia de toda consideración social, cultural, ecolóxica e, evidentemente, democrática» (ibidem).

11 Formalmente, o «termo globalización é recente», dado que «semella que o acuñou en 1983 o profesor

T. LEVITT, da Universidade de Harvard». Cfr. CASSESE, S. (2002) «El espacio jurídico global» Revista de

Administración Pública 157, p. 12.

12 Cfr. SAMPEDRO, J. L. (2002) El mercado y la globalización. Barcelona, Ediciones Destino, p. 59.

13 Cfr. LIEMT, G. V. (1992) «La mondialisation de l’économie: options des travailleurs et stratégies

des entreprises dans les pays à coûts salariaux élevés» Revue Internationale du Travail vol. 131, n.º 4-

-5, p. 485.
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6. Aínda que en realidade non pareza tratarse de algo novo14 –en especial de se reparar

na lóxica do capitalismo liberal descrita por Marx e Engels en 184815–, esencialmente

serían tres as causas da actual fase deste proceso de internacionalización da econo-

mía. A primeira é a relativa á «supresión ou redución das barreiras xurídicas á circu-

lación de bens, servizos, capitais e en menor medida persoas, producida tanto a nivel

rexional (no marco das áreas de integración económica que xa existían, a Unión Euro-

pea sobre todo; ou que se crearon, NAFTA e MERCOSUR, por exemplo) como mun-

dial (en particular, os acordos alcanzados no marco da Rolda de Uruguai do GATT e

da organización dela xurdida, a Organización Mundial do Comercio)»16.

A segunda, refírese á «nova organización descentralizada e en rede das grandes em-

presas, que pasaron de ser empresas multinacionais a se converteren en corporacións

transnacionais, así como [a]os seus novos métodos produtivos (do paradigma de

produción fordista-taylorista tradicional pasouse á paradigma posfordista ou da espe-

cialización flexible), adaptados á actual sociedade da información»17.

14 Incidindo sobre esta idea de que a globalización non constitúe «un fenómeno novo», véxase FARIA,

J. E. (2001) El derecho en la economía globalizada. Madrid, Editorial Trotta, pp. 49 e 50.

15 Ao afirmaren no Manifesto do Partido Comunista o que segue:

A grande industria creou o mercado mundial. O mercado mundial acelerou prodixiosamente o

desenvolvemento do comercio, da navegación e dos medios de transporte por terra... Aguilloada

pola necesidade de lles dar unha saída cada vez máis ampla aos seus produtos, a burguesía percorre

o mundo enteiro. Necesita aniñar en todas as partes, establecerse en todas as partes, crear vínculos

en todas as partes. Mediante a explotación do mercado mundial, a burguesía deulles un carácter

cosmopolita á produción e ao consumo de todos os países. Con gran pesar dos reaccionarios, subtraeu

á industria a súa base nacional. As antigas industrias nacionais foron destruídas e aínda seguen ao

seren a diario. Son suplantadas por novas industrias, cuxa introdución se converte nunha cuestión

vital para todas as nacións civilizadas, por industrias que non empregan materias primas locais,

senón materias primas provenientes das máis afastadas rexións do mundo e cuxos produtos non só

se consomen no propio país, mais, de forma simultánea, en todas as partes do globo. En lugar das

antigas necesidades, satisfeitas con produtos nacionais, xorden necesidades novas, que reclaman

para a súa satisfacción produtos dos países máis afastados e dos climas máis diversos. En lugar do

antigo illamento e a autarquía das rexións e nacións, establécese un intercambio universal, unha

interdependencia universal das nacións.

Cfr. MARX, K. e ENGELS, F. (1998) Manifiesto del Partido Comunista. Barcelona, Ediciones Curso, p. 30

e ss.

16 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones recientes del

derecho administrativo. Madrid, Civitas, p. 31. Incidindo sobre o tema, véxase tamén SPYROPOULOS, G.

(1999) «Les relations professionnelles dans le tourbillon de la mondialisation» Droit Social 3, p. 231.

17 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) op. cit., p. 32. Analizando o fordismo, o toyotismo e a acumulación

flexible, véxase ANTUNES, R. (2003) ¿Adeus ao traballo? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade

do mundo do traballo. Vigo, A Nosa Terra, p. 7 e ss.
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E a terceira alude ao «desenvolvemento espectacular das tecnoloxías da información

e a comunicación –en especial, da internet– producido nos últimos anos...[, que]

permitiu superar as limitacións espazo-temporais tradicionais e aumentar de forma

exponencial a cantidade e a velocidade de circulación da información, así como redu-

cir de forma moi importante o seu custo… cunha especial incidencia na globalización

dos mercados financeiros, posibilitando unha mobilidade nunca vista dos capitais (sobre

todo dos puramente especulativos)»18.

7. Así concibida, a globalización da economía supón un complicado reto para as

relacións laborais en todos os países do mundo19, pois confírmase o temor fundado de

que xera «unha competencia á baixa no que respecta aos salarios e ás normas de

traballo»20, ao estenderse a idea de que «o aumento da competencia transnacional

como resultado da mundialización acrecenta o empeño de reducir os custos, incluídos

os… laborais, e flexibilizar o sistema de protección, con prexuízo para os niveis de

protección alcanzados polas normas laborais»21. Trátase, en efecto, dun reto moi com-

plicado de vencer, ao establecerse unha «carreira de rebaixas»22 nas condicións laborais

e de seguridade social que leva inexorablemente a que todos os traballadores formen

parte dun «xigantesco bazar» mundial23, en que os estados, en competencia con outros,

ofrecen a súa man de obra a un prezo máis baixo –e por tanto máis atractivo– co fin de

alcanzaren tratos con empresas en virtude dos cales estas se comprometan a permane-

cer ou establecerse por vez primeira nos seus respectivos territorios.

8. Pono de relevo a reformulación –ou desmantelamento– que fan os propios estados

da súa soberanía no ámbito económico e social (estado-providencia, estado-empresa-

18 Ibidem, 32 e 33. Segundo se indica no programa adoptado no I Seminario Internacional da Asociación

para a Taxación das Transaccións Financeiras para Axuda dos Cidadáns (ATTAC) –realizado en Saint-

-Ouen os días 11 e 12 de decembro de 1998– «máis de 1,8 billóns de dólares van e veñen cada día nos

mercados de cambio, na procura dun beneficio instantáneo, sen relación co estudo da produción e do

comercio de bens e servizos». Cfr. CASSEN, B.; HOANG-NGOC L. e IMBERT, P.-A. (coords) (2001) op. cit.,

p. 121.

19 Véxase OZAKI, M. (1999) «Relaciones laborales y globalización» Relaciones Laborales 1, p. 72.

20 Cfr. LEE, E. (1996) «Mundialización y empleo: ¿se justifican los temores?» Revista Internacional del

Trabajo vol. 115, n.º 5, p. 528.

21 Cfr. LEE, E. (1997) «Mundialización y normas del trabajo. Puntos del debate» Revista Internacional

del Trabajo vol. 116, n.º 2, p. 191.

22 Ibidem, p. 195.

23 Cfr. LEE, E. (1996) op. cit., p. 534.
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rio, estado-lexislador)24 «como espazo territorial e social en que se adoptan de forma

libre e independente as decisións políticas fundamentais e se elaboran de maneira

autónoma as normas xurídicas correspondentes»25, tras a apertura paulatina dun pro-

ceso de cesión do seu poder a «dous grandes tipos de suxeitos de ámbito supraestatal,

de carácter privado o primeiro e público o segundo: as grandes empresas transnacionais

e as organizacións internacionais ou supranacionais»26.

No caso das empresas transnacionais ou multinacionais27, esta perda de soberanía

apréciase na capacidade de influencia que posúen sobre moitos estados28 ao recorreren

á chantaxe do que hoxe se coñece co eufemismo de «deslocalización», consistente

«en trasladar a actividade produtiva a un país distinto en que o custo da man de obra

sexa inferior ao do país de orixe»29. Trátase dunha arma poderosisimamente eficaz

24 Véxase SPYROPOULOS, G. (1996) «Encadrement social de la mondialisation de l’économie: bilan et

perspectives d’avenir de l’action normative au niveau international dans le domaine du travail» Droit

Social 6, p. 552. Aínda que non noutros ámbitos, posto que a operación de «extinción do estado econó-

mico… [e] diminución do estado social» inclúe tamén o «reforzo e a glorificación do estado penal», de

tal modo que o chamado «estado-providencia» non só ten o «deber de adelgazar» senón tamén o «de

castigar os seus fieis desmandados e elevar “a seguridade”, definida estreitamente en termos físicos e

non en termos de ameazas contra a vida (salarial, social, médica, educativa etc.), ao rango da acción

pública». Cfr. WACQUANT, L. (2003) As prisións da miseria. Santiago de Compostela, Laiovento, p. 12.

25 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) op. cit., p. 28. Cuestionando que os estados perdan realmente o seu

poder, véxase NAVARRO, V. (2000) Globalización económica, poder político y estado del bienestar. Bar-

celona, Editorial Ariel, p. 111 e ss.

26 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) op. cit., p. 38.

27 Tendo en conta que «the designation “multinational” is not accepted by all», dado que en ocasións

tamén son empregadas as expresións «international enterprise» e «transnational corporation» (cfr.

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (1973) Multinational Enterprises and Social Policy. Xenebra, International

Labour Office, p. 3, nota 2), estas empresas teñen sido definidas, «sen refinamento maior… [como] as

que “están establecidas” en máis dun país, de forma que a súas diversas unidades “están ligadas entre si

de modo tal que algunhas delas poden exercer unha influencia significativa sobre as actividades das

outras”… [, e] que son propietarias ou controlan a produción, a distribución dos servizos ou outras

[actividades] fóra do país en que teñen a súa sede». Cfr. ALONSO OLEA, M. (1997) op. cit., p. 41.

En igual sentido, e sobre a base de que propoñer unha definición non resulta ser unha tarefa doada, tense

afirmado que «the simplest of definitions, is that MNCs [Multinational Companies] are enterprises that

in more than one country own or control production or service facilities and activities that add value».

Cfr. LEAT, M. e WOOLLEY, J. (1999) «Multinationals and employee relations» en Hollinshead, G.; Nicholls,

P. e Tailby, S. (eds.) Employee Relations. Londres, Financial Times, p. 96.

28 Sobre as relacións entre as empresas transnacionais e os estados, e o papel que estes últimos xogan no

desenvolvemento de tales empresas, véxase NAVARRO, V. (2000) op. cit., p. 115 e ss.

29 Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M. R. (2004) «La informatización y las nuevas formas de trabajo» en Alarcón

Caracuel, M. R. e Esteban Legarreta, R. (coords.) Nuevas tecnologías de la información y la comunica-

ción y derecho del trabajo. Alacante, Editorial Bomarzo, p. 11. Chantaxe que as novas tecnoloxías da
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–de que en España, por certo, xa deu conta o propio Tribunal Constitucional30– pola

cal os estados, ante a posibilidade real de «perderen os investimentos millonarios das

corporacións transnacionais (ou coa finalidade de as atraeren, no caso dos países que

non contan aínda con elas…)»31, non vacilan en acomodaren as súas lexislacións

laborais e de seguridade social ás demandas de abaratamento dos custos laborais for-

muladas por aquelas32. E constitúe ademais unha arma que se emprega fronte aos

estados –e por conseguinte tamén fronte aos seus cidadáns e traballadores– á marxe

de calquera control democrático, pois cómpre non esquecermos que estas empresas

transnacionais son sociedades mercantís que á hora de planificaren a súa actuación

«non teñen ningunha obriga de incorporar os cidadáns non-accionistas nos seus pro-

cesos de toma de decisións, nin de considerar sequera a súa opinión»33.

Esta cesión da soberanía estatal prodúcese igualmente en favor de numerosísimas

organizacións internacionais, as cales, en función do seu ámbito xeográfico de actua-

ción, poden ser mundiais (caso da Organización Mundial do Comercio [OMC], o

Banco Mundial [BM] ou o Fondo Monetario Internacional [FMI]) e rexionais (caso

da Unión Europea [UE] ou do Mercado Común do Sur [Mercosur]). Trátase de

organizacións que «teñen en común a súa estreita vinculación co fenómeno da

globalización económica»34 –até o punto de afirmarse que son «institucións políticas

información e as comunicacións «facilitaron…, especialmente no ámbito do sector servizos… [, posto

que] non se trata xa de ter que “levantar a fábrica” e instalala noutra parte, o cal non sempre é factible,

senón simplemente de contratar noutro país certos traballadores que poden desenvolver alí a súa tarefa

sen necesidade de o centro neurálxico da empresa se desprazar un metro» (ibidem).

30 Concretamente, na STC 119/2002, de 20 maio (BOE de 19 xuño) –ditada no recurso de amparo interposto

contra a Sentenza do Xulgado do Social n.º 1 de Navarra, que rexeitou a pretensión de se anular parte do

convenio colectivo de Volkswagen Navarra, SA relativa a salarios, e contra a Sentenza do Tribunal

Superior de Xustiza de Navarra de 11 de novembro de 1998, que confirmaba a anterior– rexístrase a

alegación patronal de que «o investimento podería realizarse noutra factoría radicada noutro estado...,

o que suporía inevitabelmente pór en perigo do futuro da factoría ou outros prexuízos nas condicións de

traballo» (cfr. o seu antecedente de feito 6, parágrafo 2.º).

Sobre este tema, narrando a persistencia da súa problemática, véxase PÉREZ CAPITÁN, L. (2003)

«Volkswagen Navarra 2002: crónica de un conflicto» Revista de Derecho Social 21, p. 209 e ss.

31 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) op. cit., p. 41.

32 De aí a afirmación relativa a que «nun ambiente de alto, dramaticamente alto, desemprego, problema

número un das nosas sociedades democráticas… a maioría dos gobernos, se non todos, “póñense de

xeonllos” con tal de atraeren investimentos do exterior». Cfr. BLANPAIN, R. (1985) «Regulación transna-

cional de las relaciones de trabajo en empresas multinacionales» Relaciones Laborales tomo II, p. 318.

33 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) op. cit., 62. Sobre o tema, véxase FARIA, J. E. (2001) op. cit., p. 60 e ss.

34 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) op. cit., pp. 47 e 48.
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da globalización económica»35–, e a cuxa creación contribuíron os propios estados36

(por iso se entendeu tamén a idea de que «a globalización non diminúe o papel dos

estados, simplemente instaura unha nova intervención acorde coa nova relación entre

estado e capital agora establecida»)37. Este traspaso da soberanía dos estados a estas

organizacións internacionais non só se evidencia nas competencias que estas pasan a

asumir para lexislaren directamente sobre moi diversas materias, incluídas as relati-

vas a cuestións estritamente laborais (caso, por exemplo, da Unión Europea)38, senón

tamén na capacidade que as ditas organizacións teñen para condicionar «de facto... as

políticas e as normas que aprobarán os diferentes estados nacionais», ao subordinaren

a súa axuda a que os estados cumpran todo un conxunto de «requisitos institucionais,

xurídicos e económicos»39 (caso, por exemplo, do Fondo Monetario Internacional e

do Banco Mundial)40.

9. Como é lóxico, este enfraquecemento da soberanía dos estados xustifica no presen-

te o interese que ten o movemento sindical de intensificar o seu labor tamén no ámbi-

to internacional, precisamente coa finalidade de contrarrestar os efectos negativos da

35 Ibidem, p. 48.

36 Sempre sobre a base de que estas institucións de carácter internacional constitúen «asociacións volun-

tarias de estados establecidas por acordo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e

independentes, encargados de xestionar uns intereses colectivos e capaces de expresar unha vontade

xuridicamente distinta da dos seus membros». Cfr. SOBRINO HEREDIA, J. M. (1999) «Las organizaciones

internacionales: generalidades» en Díez de Velasco, M. Las organizaciones internacionales. Madrid,

Tecnos, p. 44.

37 Cfr. MAESTRO BUELGA, G. (2001) «De la constitución normativa a la desnormativización constitucio-

nal: globalización y constitución débil» Jueces para la Democracia 42, p. 48.

38 Véxase a parte III, título IX («Emprego») e título X («Política social»), do Tratado de funcionamento

da Unión Europea (versión consolidada publicada no DO C 83, de 30 de marzo de 2010).

39 Cfr. MIR PUIGPELAT, O. (2004) op. cit., p. 56.

40 No caso do Fondo Monetario Internacional, cando un país membro obtén un dos seus préstamos as

autoridades dese país comprométense a cumprir co requisito da chamada «condicionalidade», que

implica basicamente a aprobación de certas políticas económicas e financeiras, relativas, por exemplo,

á contención da inflación, a redución da débeda pública, a liberalización dos prezos e do comercio,

o fortalecemento dos sistemas financeiros ou as melloras no ámbito da xestión do goberno (sobre o tema,

véxase a ficha técnica da condicionalidade do FMI no enderezo web <http://www.imf.org/external/lang/

portuguese/np/exr/facts/conditiop.pdf>).

No caso do Banco Mundial, téñase en conta que para que un país se converta en membro –e tamén do

Grupo do Banco Mundial– debe ingresar antes no Fondo Monetario Internacional (sobre o tema, véxase

a información dispoñible sobre a estrutura desta entidade no enderezo web <http://www.worldbank.org>).
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fase actual do citado proceso de internacionalización da economía41. E é que esta

etapa, moi favorable para as organizacións empresariais –que viven certo «momento

de esplendor»42–, amosou aos traballadores que o sindicalismo internacional segue a

ser arestora «unha necesidade»43, posto que as causas que xustificaron a súa organiza-

ción en sindicatos de carácter internacional a partir da segunda metade do século XIX

«non só continúan vixentes, senón que se ampliaron considerablemente como conse-

cuencia dos novos fenómenos económicos que caracterizan o actual desenvolvemento

económico e político»44.

Este labor de contrapeso das organizacións sindicais internacionais é indispensable

para denunciar e corrixir as inxustizas que leva aparelladas a globalización da econo-

mía, mais tamén resulta insuficiente se non vai acompañado doutro conxunto de me-

didas que, alén de recoñeceren e garantiren unhas condicións laborais e de seguridade

social minimamente aceptables, impliquen a posibilidade real de «controlar as regras

de funcionamento do mercado global»45, aínda que aquí, como se terá oportunidade

de comprobar a continuación, hai bastante hipocrisía.

III. A cláusula social nas regras do comercio internacional

10. Este conxunto de medidas, máis aló da actual filosofía do «dereito brando» (soft

law)46 –materializado nas iniciativas da etiquetaxe social, os códigos de conduta e a

41 Sobre o tema, véxase SASTRE IBARRECHE, R. (2003) «Algunas claves para un sindicalismo también

mundializado» Revista de Derecho Social 21, p. 67 e ss.

42 Cfr. OJEDA AVILÉS, A. (1995) Derecho sindical. Madrid, Tecnos, p. 109. O que, por certo, non debe

sorprender de se reparar en que é «o tempo da cultura da empresa» [cfr. BAYLOS GRAU, A. (1991) Dere-

cho del trabajo: modelo para armar. Madrid, Trotta, p. 87], chegándose a falar «así da identidade e do

orgullo da empresa, que se reapropia por fin da súa historia, escrita hoxe en positivo fronte ao desvalor

que determinadas posicións lle asignaron no inmediato pasado, e de construción social dunha imaxe

forte e suxestiva que inflúe decisivamente nos comportamentos sociais» (ibidem).

43 Cfr. MIOTTO, R. (1976) Les syndicats multinationaux. Roma, Istituto per l’Economia Europea, p. 157.

44 Cfr. SALVADOR, J. e ALMENDROS, F. (1972) Panorama del sindicalismo europeo. Tomo II. Barcelona,

Editorial Fontanella, p. 341.

45 Cfr. ROMAGNOLI, U. (1999) «Globalización y derecho del trabajo» Revista de Derecho Social 5, p. 18.

46 Analizando a consolidación –como alternativa ás normas sociais fortemente imperativas– deste chamado

«dereito brando», véxase MERINO SEGOVIA, A. e RENTERO JOVER, J. (2003) «Fórmulas atípicas de regula-

ción de las relaciones laborales en la empresa transnacional: códigos de conducta y buenas prácticas» en

Baylos Grau, A. (coord.) La dimensión europea y trasnacional de la autonomía colectiva. Alacante,

Editorial Bomarzo, p. 271 e ss.
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responsabilidade social das empresas que tamén foron promovidas polo sindicalismo

internacional47–, insiste en determinar o grao de «vinculación que debe existir entre a

liberalización do comercio internacional e o recoñecemento universal dos dereitos

humanos, e dentro deles dos dereitos fundamentais no traballo (liberdade sindical,

negociación colectiva, prohibición do traballo forzoso e infantil, e non-discrimina-

ción)»48, sempre co propósito de despexar o complexo «problema da dimensión so-

cial do comercio internacional, máis coñecido baixo a denominación de ‘cláusula

social’»49, e que se refire, en esencia, á viabilidade da «introdución de normas míni-

mas de traballo nas regras do comercio internacional»50.

11. Esta idea de vincular o desenvolvemento do comercio mundial ao respecto dos

dereitos laborais non pode dicirse que sexa realmente «nova»51, ao enlazar de forma

directa coa tradicional preocupación de evitar que os traballadores se vexan prexudi-

cados cando, incorrendo nunha situación de «competencia destrutiva»52, un estado

«tolera que as súas empresas empreguen o seu persoal en condicións de traballo e

salariais completamente deplorables»53, para que estas empresas poidan «exportar os

seus produtos a un prezo baixo e obter deste xeito unha vantaxe ilexítima sobre os

seus competidores»54. Con este tipo de «cláusula social» téntase promover –xeral-

mente baixo a ameaza de sancións– a mellora das condicións laborais nos países

47 Sobre estas, véxase DILLER, J. (1992) «A social conscience in the global marketplace? Labour dimensions

of codes of conduct, social labelling and investor initiatives» International Labour Review vol. 138,

n.º 2, p. 102 e ss.; CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2003) Asociaciones sindicales y empresariales de carácter

internacional. Granada, Comares, p. 159 e ss.; e VAN DER LAAT ECHEVERRÍA, B. (2003) «Cláusulas socia-

les, códigos de conducta y normas de responsabilidad social del empresario» en Sanguineti Raymond,

W. e García Laso, A. (eds.) Globalización económica y relaciones laborales. Salamanca, Ediciones

Universidad, p. 163 e ss.

48 Cfr. ALONSO OLEA, M. e CASAS BAAMONDE, M. E. (2003) op. cit., pp. 693 e 694.

49 Cfr. HANSENSE, M. (1994) «La dimension sociale du commerce international» Droit Social 11, p. 839.

50 Cfr. EDGREN, G. (1979) «Normes équitables du travail et libéralisation du commerce» Revue

Internationale du Travail vol. 118, n.º 5, p. 557.

51 Cfr. HANSENSE, M. (1994) op. cit., p. 839. Sobre o seu carácter tradicional, véxase tamén CHARNOVITZ,

S. (1987) «L’influence des normes internationales du travail sur le système du commerce mondial»

Revue Internationale du Travail vol. 126, n.º 5, p. 635.

52 Cfr. PERULLI, A. (1999) Diritto del Lavoro e Globalizzazione. Clausole sociali, codici di condotta e

commercio internazionale. Padua, CEDAM, p. 17.

53 Cfr. SERVAIS, J. M. (1989) «La clause sociale dans les traités de commerce: prétention irréaliste ou

instrument de progrès social?» Revue Internationale du Travail vol. 128, n.º 4, p. 463.

54 Ibidem.
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exportadores55, ao se esixir o cumprimento do deber de lles «garantir os dereitos mí-

nimos aos seus traballadores no marco da regulación económica internacional»56.

12. Inspirada na tradicional reivindicación das organizacións sindicais internacionais

de vincular o comercio internacional a unha determinada política social, trátase dunha

proposta que rexistra certos problemas, porque a inclusión destas concretas cláusulas

sociais en acordos comerciais de vocación universal –segundo se desprende das di-

versas conferencias ministeriais que tiveron lugar no seo tanto do Acordo xeral sobre

aranceis aduaneiros e comercio como da Organización Mundial do Comercio– atopou

esencialmente dous obstáculos para a súa materialización57.

O primeiro é o relativo á oposición dos gobernos dos países en desenvolvemento, que

«non están convencidos da necesidade de incluír unha cláusula social nos acordos

comerciais»58, ao consideraren que «isto sería inxusto… [e] contrario ao dereito ao

desenvolvemento»59. En concreto, consideran que a inclusión da devandita cláusula

suporía: 1) aplicar normas a «sistemas económicos e sociais diferentes»60, sen ter en

conta «o nivel das realidades económicas do Terceiro Mundo»61; 2) destruír a súa

«vantaxe competitiva»62; e 3) unha «forma de proteccionismo que os países industria-

lizados e os grupos de interese especiais dentro deles queren impor»63, precisamente

para evitaren os prexuízos económicos das «importacións baratas e de calidade supe-

rior dos países en vías de desenvolvemento»64.

55 Dado que con ela se limitan ou prohiben «as importacións, ou as importacións baixo réxime preferen-

cial, de produtos que proveñen de países, de sectores ou de empresas en que as condicións de traballo

son inferiores a certas normas mínimas». Cfr. VAN LIEMT, G. (1989) «Normes minimales du travail et

commerce international: une clause sociale serait-elle opérante?» Revue Internationale du Travail vol.

124, n.º 4, p. 476.

56 Cfr. SERVAIS, J. M. (1989) op. cit., p. 463.

57 Sobre as enormes diferenzas que suscita o tema, véxase BIT (1994) «L’Organisation mondiale du

commerce et la clause sociale» Revue Internationale du Travail vol. 133, p. 448 e ss.; e VAN DER LAAT

ECHEVERRÍA, B. (2003) op. cit., p. 156 e ss.

58 Cfr. TSOGAS, G. (1996) «Including labour Standard in international trade agreements» European Indus-

trial Relations Review 275, p. 27.

59 Cfr. BESSE, G. (1994) «Mondialisation des échanges et droits fondamentaux de l’homme au travail:

quel progrès possible aujourd’hui?» Droit Social 11, p. 845.

60 Ibidem.

61 Cfr. TSOGAS, G. (1996) op. cit., p. 27

62 Ibidem.

63 Ibidem.

64 Ibidem.
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E o segundo obstáculo é o representado polas distintas posturas das organizacións

sindicais e empresariais de carácter internacional nas conferencias ministeriais da

Organización Mundial do Comercio acerca do modo e lugar en que debe efectuarse a

incorporación da citada cláusula social. Así, mentres que o movemento sindical «está

xeralmente a favor da inclusión de cuestións laborais e sociais no traballo da [Organi-

zación Mundial do Comercio]»65, as organizacións empresariais, en cambio, opóñense

á «introdución dunha cláusula social nas regras do sistema comercial para permitir a

aplicación de medidas coercitivas para facer cumprir os estándares laborais»66, por

consideraren que a Organización Mundial do Comercio «é un “corpo lexislativo” no

campo do comercio e non podería contribuír ao exame dos medios para mellorar os

estándares laborais»67.

13. Talvez foi a existencia destas complicacións o que xustificou, dun lado, que o

devandito debate se trasladase ao seo da Organización Internacional do Traballo, que

segundo a declaración adoptada na conferencia ministerial da Organización Mundial

do Comercio realizada en Singapur en 1996 «é o foro apropiado para promover os

estándares laborais, non a… [Organización Mundial do Comercio]»68, e, por tanto,

o «organismo competente para establecer e ocuparse destes estándares»69. E, do outro,

que precisamente fose a Organización Internacional do Traballo a que decidise «pro-

seguir a discusión en forma dunha declaración solemne»70. En efecto, a declaración

da Organización Internacional do Traballo relativa aos principios e dereitos

fundamentais no traballo de 18 de xuño de 199871 pretende servir de «referencia para

as discusións internacionais sobre estándares sociais, en particular na Organización

65 Cfr. CARLEY, M. (2000) «Labour issues unresolved as WTO talks fail» European Industrial Relations

Review 312, p. 28.

66 Cfr. parágrafo 2.º da Policy Statement on the Social Clause, da Organización Internacional de

Empregadores, de 3 de xuño de 1996, que se cita por fotocopia do documento orixinal.

67 Cfr. parágrafo 3.º da Policy Statement on the Social Clause, da Organización Internacional de

Empregadores, de 3 de xuño de 1996, que se cita por fotocopia do documento orixinal.

68 Cfr. CARLEY, M. (2000) op. cit.

69 Cfr. LEARY, V. A. (1997) «The WTO and the Social Clause: Post-Singapore» European Journal of

International Law vol. 8, n.º 1, p. 119. Sobre o tema, véxase tamén VELLANO, M. (1998) «Le plein emploi

et la clause sociale dans le cadre de l’OMC» Revue Générale de Droit International Public vol. 102,

n.º 4, p. 902.

70 Cfr. CLOUTIER, M. (2000) La declaración de principios de la OIT: un instrumento para promover los

derechos fundamentales. Guía de educación obrera. Xenebra, OIT, p. 5.

71 Aprobada na LXXXVI Reunión da Conferencia Internacional do Traballo, realizada en Xenebra do 2

ao 16 de xuño de 1998. Sobre ela, véxase RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. e BRAVO-FERRER, M. (2000) «Política,

globalización y condiciones de trabajo» Relaciones Laborales 11, p. 1 e ss.
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Mundial do Comercio»72, tendo en conta que, en definitiva, «a súa influencia e o seu

alcance práctico serían moito máis intensos se os principios e dereitos fundamentais

en cuestión fosen incluídos nunha cláusula social»73.

Incidindo na necesidade de que se cumpran os convenios da Organización Internacio-

nal do Traballo sobre a protección da «liberdade de asociación e a liberdade sindical,

e o recoñecemento efectivo do dereito de negociación colectiva»74, a «eliminación de

todas as formas de traballo forzoso ou obrigatorio»75, a «abolición efectiva do traballo

infantil»76 e a «eliminación da discriminación en materia de emprego e ocupación»77,

esta declaración preséntase como «un simple recordatorio do marco constitucional e

dos compromisos que asumen os estados membros pola súa soa pertenza á OIT»78,

aínda que carece de «forza vinculante»79, porque «non garda ningunha relación con

denuncias nin sancións»80. E é que con ela tan só se pretende fomentar «a xustiza

social… apelando ás aspiracións das persoas á equidade, ao progreso social e á erra-

dicación da pobreza, e non mediante a imposición de sancións que poderían desvir-

tuarse para alcanzar fins proteccionistas no comercio internacional»81.

72 Cfr. [s. a.] (1998) «ILO human rights declaration» European Industrial Relations Review 294, p. 3.

73 Cfr. EUZEBY, A. (2000) «L’OIT a quatre-vingts ans: quatrième âge ou nouvelle jeunesse?» Droit Social

1, p. 65.

74 Véxase o punto 2, letra a), da declaración, que alude aos convenios da OIT n.º 87, sobre liberdade

sindical e protección do dereito de sindicación, e n.º 98, relativo á aplicación dos principios dos dereitos

de sindicación e de negociación colectiva.

75 Véxase o punto 2, letra b), da declaración, que incide no establecido polos convenios da OIT n.º 29,

sobre traballo forzoso, e n.º 105, de abolición do traballo forzoso.

76 Véxase o punto 2, letra c), da declaración, que insiste sobre o disposto polo convenio da OIT n.º 138,

sobre a idade mínima para o traballo. Acerca deste mesmo tema, debe terse en conta tamén a aprobación

do convenio da OIT n.º 182, sobre as peores formas de traballo infantil e a acción inmediata para eliminalas.

77 Véxase o punto 2, letra d), da declaración, con alusión aos convenios da OIT n.º 100, acerca da

igualdade de remuneración, e n.º 111, sobre discriminación.

78 Cfr. GIL Y GIL, J. L. e USHAKOVA, T. (1999) «La declaración de la OIT relativa a los principios y

derechos fundamentales en el trabajo» Documentación Laboral 59, p. 107. A propia declaración afirma

que «todos os membros, aínda cando non ratificasen os convenios aludidos, teñen un compromiso que se

deriva da súa simple pertenza á Organización de respectar, promover e facer realidade, de boa fe e de

conformidade coa Constitución, os principios relativos aos dereitos fundamentais que son obxecto destes

convenios» (cfr. o punto 2, parágrafo 1.º).

79 Cfr. GIL Y GIL, J. L. e USHAKOVA, T. (1999) op. cit., p. 101.

80 Cfr. CLOUTIER, M. (2000) op. cit., p. 7.

81 Cfr. KELLERSON, H. (1998) «La Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos funda-

mentales: un reto para el futuro» Revista Internacional del Trabajo vol. 117, n.º 2, p. 247. Así se des-

prende da propia declaración, ao afirmarse que «as normas de traballo non deberían utilizarse con fins
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IV. O «modo 4» de prestación de servizos do Acordo xeral sobre o comercio de

servizos da Organización Mundial do Comercio

14. Ao mesmo tempo que se debatían estas cuestións no seo da Organización Mundial

do Comercio, tamén se abordaba o tema da liberalización do comercio de servizos na

Unión Europea coa polémica Directiva Bolkestein ou Directiva 2006/123/CE do Par-

lamento Europeo e do Consello, de 12 decembro de 2006, relativa aos servizos no

mercado interior82. Aínda que na actualidade esta directiva só afecta aos prestadores

de servizos legalmente establecidos nun estado membro (isto é, os constituídos con-

forme á lexislación dun estado membro e con sede social, administración central ou

centro de actividade principal na Unión Europea), quedando excluídos dela os

prestadores de servizos de terceiros países83, non convén esquecermos aquí a existen-

cia de intercambios de servizos a nivel internacional que son obxecto de negociacións

no marco do Acordo xeral sobre o comercio de servizos da Organización Mundial

de Comercio (tamén coñecido como GATS, polo seu acrónimo en inglés).

En primeiro lugar, por causa de que a propia directiva –do mesmo xeito que na súa

primeira versión de 13 de xaneiro de 200484– repara neles ao afirmar que «non afecta

as negociacións en organizacións internacionais sobre comercio de servizos, en parti-

cular, no marco do Acordo xeral sobre o comercio de servizos (AXCS)»85. E, en se-

gundo lugar, tamén por causa de que parece estar a se abrir outra vía de liberalización

comerciais proteccionistas, e [que] nada nesta declaración e o seu seguimento poderá invocarse nin

utilizarse doutro modo cos devanditos fins; ademais, de ningún modo debería pórse en cuestión a vantaxe

comparativa de calquera país sobre a base desta declaración e o seu seguimento» (cfr. punto 5).

82 DO L n.º 376, de 27 de decembro de 2006. Sobre os antecedentes desta 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 34, pp. 89 e 90. E tamén 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

11, p. 107 e ss.

83 O inciso primeiro do seu considerando 16 afirma que «esta directiva só afecta aos prestadores estable-

cidos nun estado membro e non trata aspectos exteriores».

84 Nela establecíase que «non interfire as devanditas negociacións, cuxo obxectivo é facilitar as operacións

en materia de servizos e que pon de relevo a necesidade de que a UE estableza rapidamente un auténtico

mercado interior de servizos para garantir a competitividade das empresas europeas e reforzar a súa

posición na negociación». Véxase o punto denominado «Negociacións no marco do GATS» na epígrafe

5 («Coherencia coas demais políticas comunitarias») do resumo que precedía o texto articulado desta

primeira proposta en cuestión.

85 Véxase o inciso segundo do seu considerando 16.
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do «mercado» de traballo de inspiración moi semellante á que inicialmente tiña a

citada directiva e que, logo de moitas mobilizacións, acabou sendo abortada pero a

nivel mundial, que é o que no Acordo xeral sobre o comercio de servizos da Organiza-

ción Mundial do Comercio se denomina formalmente co nome aséptico de «modo 4»86.

15. Este «modo 4» constitúe precisamente o último dos «modos» previstos de presta-

ción de servizos no Acordo xeral sobre o comercio de servizos87, en virtude do cal a

subministración dun servizo pode ser realizada «por un provedor de servizos dun

membro mediante a presenza de persoas físicas dun membro no territorio de calquera

outro membro»88. Trátase, por conseguinte, dun «modo» que incentiva a mobilidade

temporal de persoas físicas, e concretamente o desprazamento temporal de traballadores

emigrantes no marco dunha prestación de servizos transnacional89, mais sen especifi-

car nada –cando menos expresamente– acerca das condicións de traballo en que rea-

lizarán o servizo por conta da súa empresa no territorio do estado a que se desprazan.

En efecto, aínda que o Acordo xeral sobre o comercio de servizos contén algunhas

referencias a cuestións laborais, o certo é que estas apenas inciden na exención dos

requisitos legais que poden establecer os estados que reciban a prestación de servizos

en materia de permisos de residencia e de traballo90.

16. Quizais por iso tampouco conveña pasarmos por alto os efectos negativos que

pode ter este peculiar «modo» de prestación de servizos sobre a protección social dos

traballadores, tendo en conta que implica o que xa se deu en chamar un fenómeno de

«deslocalización no lugar [délocalisation sur place]»91. E é que, tendo presente sempre

86 O texto deste acordo pode consultarse no enderezo web < http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/

26-gats.pdf >.

87 De conformidade co artigo 1.2 do Acordo xeral sobre o comercio de servizos, os outros tres modos de

subministro dun servizo son: 1) «do territorio dun membro ao territorio de calquera outro membro»

(letra a); 2) «no territorio dun membro a un consumidor de servizos de calquera outro membro» (letra b);

e 3) «por un provedor de servizos dun membro mediante a presenza comercial no territorio de calquera

outro membro» (letra c).

88 Cfr. o artigo 1.2, letra d), do Acordo xeral sobre o comercio de servizos.

89 Sobre o tema, véxase JANSEN, M. e PIERMARTINI, R. (2005) The impact of Mode 4 Liberalization on

Bilateral Trade Flows, dispoñible no enderezo web <http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/

wpaps_e.htm>.

90 Véxanse o seu artigo V bis, rotulado «Acordos de integración dos mercados de traballo», e tamén o seu

anexo sobre «o movemento de persoas físicas provedoras de servizos no marco do acordo».

91 Con cita de Emmanuel Terray, véxase MATH, A. e SPIRE, A. (2004) «Des travailleurs jetables» Plein

Droit 61.
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o teor literal do Acordo xeral sobre o comercio de servizos, nada impediría que unha

empresa europea, por exemplo, en lugar de contratar unha empresa asiática para a

realización de determinadas actividades no seu país de orixe, obtivese o mesmo resul-

tado importando temporalmente os traballadores da devandita empresa estranxeira

para realizaren os servizos contratados en Europa, mais de acordo sempre coa

lexislación laboral e de seguridade social do país asiático en cuestión92.

Trátase, en definitiva, dun tema que inquieta e que, de novo, pode acabar por converter

a citada Directiva 96/71/CE do Parlamento e do Consello, sobre o desprazamento de

traballadores efectuado no marco dunha prestación de servizos, nunha norma de

actualidade laboral aínda máis inmediata, de se ter en conta que esta soamente resulta

de aplicación en principio «ás empresas establecidas nun estado membro que, no

marco dunha prestación de servizos transnacional, despracen traballadores... no terri-

torio dun estado membro»93.

17. Obviamente, este sistema de comercio de servizos aprovéitase dos diferentes niveis

de vida –e de necesidade– existentes nos países enriquecidos e empobrecidos, aínda

que isto non queira recoñecerse de forma aberta ao se soster que estas diferenzas

poden ser eliminadas pondo o comercio internacional ao servizo do desenvolvemento

e da redución da pobreza, na medida en que con iso se contribúe ao crecemento eco-

nómico dos países empobrecidos. Ora ben, en realidade esta peculiar posta á disposi-

ción non deixa de ser a liberalización dos servizos nos países empobrecidos, isto é,

a privatización destes servizos como consecuencia dun proceso previo de desregulación.

Así o evidencia o propio Parlamento Europeo na súa Resolución de 4 de setembro de

2008, sobre o comercio de servizos94, en que se insiste sobre a necesidade da apertura

dos mercados de servizos nos devanditos países, que contén afirmacións tales como

que a «liberalización dos servizos se converteu... nun elemento chave de numerosas

estratexias de desenvolvemento»95.

92 O exemplo xa foi traído a colación nos seguintes termos: «Unha empresa india de servizos informáticos

pode trasladar así un enxeñeiro a Italia, no marco dun contrato de traballo indio previo, e para unha

prestación limitada no tempo. Neste exemplo, obsérvase claramente... unha deslocalización in situ: en

vez de que a empresa italiana encargue o deseño dun programa informático na India..., obtén o mesmo

resultado importando provisionalmente a Italia, e de forma totalmente legal, un indio remunerado con

salarios indios». Cfr. CASSEN, B. (2005) «La OMC amplía la directiva Bolkestein. Nuevos contratos de

trabajo», Le Monde diplomatique [edición española] 121, p. 3.

93 Cfr. o seu artigo 1.1.

94 DO C 295, de 4 de decembro de 2009.

95 Véxase a súa letra G, in fine.
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V. A indispensable distinción entre países enriquecidos e países empobrecidos

como punto de partida para unha regulación internacional real e efectiva do

traballo nunha nova orde mundial

18. En fin, parece que estes son os desafíos para unha regulación internacional das

condicións de traballo no marco actualmente deseñado pola globalización da econo-

mía. Como se tivo a oportunidade de apreciar, trátase dunha situación nada favorable

para os intereses das clases que viven do seu traballo, posto que as regras de xogo que

contribuíron á formación do dereito do traballo están a incumprirse –e a se eliminar–

por causa dunha liberdade intencionadamente mal concibida.

E é que ao reaccionar fronte ás inxustizas do capital, o dereito do traballo, nado para

protexer os traballadores –a parte máis débil nas relacións de produción–, vese

desprazado do seu lugar tradicional de contrapeso pola competitividade dun mercado

cada vez máis mundializado e en que de maneira cínica se rexeita calquera tipo de

intervención, precisamente por entenderse que o propio mercado é a liberdade, aínda

que sen admitir a súa propia contradición96, pois –como xa se tentou explicar de xeito

pedagóxico a través dun exemplo sinxelo– ocúltase o dato elemental de que cando un

«entra nun mercado a comprar mais non leva diñeiro […] constatará no acto que non

poderá comprar nada, que sen diñeiro non hai alí liberdade, que a liberdade de elixir a

dá o diñeiro»97.

Precisamente porque este mercado mundial tampouco implica liberdade, resultan

imprescindibles novas regras de xogo, malia que non só as estritamente laborais que

demanda o sindicalismo internacional, que complementen as xa existentes e que atendan

ademais as peculiaridades de cada país, en especial dos países pobres, en que se «re-

forza a idea de que a única vantaxe competitiva de que poden dispor para saír do

subdesenvolvemento é o irrisorio custo do traballo que os países ricos desaproban e

combaten, sen que con todo fagan nada ou cando menos o que sería preciso para

favorecer a tendencia natural á suba deste»98. Sen a adopción de regras que loiten

contra «a usurpante supremacía do económico»99 e asuman ao mesmo tempo a

96 Véxase MESZAROS, I. (2003) O século XXI: socialismo ou barbarie? Vigo, A Nosa Terra, p. 9 e ss.

97 Cfr. SAMPEDRO, J. L. (2002) op. cit., p. 31.

98 Cfr. ROMAGNOLI, U. (2003) «El derecho del trabajo en la era de la globalización» Revista de Derecho

Social 24, p. 16.

99 Cfr. SAMPEDRO, J. L. (2002) op. cit., p. 84.
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100 Ibidem.

«reivindicación do control mediante os votos da democracia efectiva, de que abdica-

ron os gobernos desregularizadores»100, pouco pode facer o dereito do traballo, dado

que a tradicional idea de regular internacionalmente as condicións de traballo resulta

insuficiente por si soa para resolver o verdadeiro problema de fondo, que non é outro

que o ocasionado polo conflito existente entre os países enriquecidos e os países em-

pobrecidos e que –por pura lóxica– fai comprensible que as clases populares dos

países enriquecidos e empobrecidos acaben enfrontándose ás elites económicas.
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Resumo

A asbestose é unha enfermidade profesional relacionada co emprego do amianto en diversas

tarefas laborais. Aínda que o seu uso foi prohibido a principios dos oitenta, as consecuencias

da súa inhalación prolongada por parte de traballadores que carecían das medidas de segurida-

de axeitadas son moi importantes, mais aínda se cabe en Ferrolterra, pois o uso do devandito

material na construción naval foi durante moitos anos habitual. En particular, neste artigo

abórdase unha das posibilidades con que contan os traballadores afectados pola asbestose (ou

os seus familiares) para se resarciren –na medida do posible– dos danos e prexuízos que sufri-

ron, así como unha eventual exclusión da responsabilidade das empresas.

Palabras chave: asbestose, enfermidade profesional, indemnización por danos e prexuízos,

responsabilidade empresarial.

Abstract

Asbestosis is an occupational disease that is derived from the use of asbestos in several work

tasks. Although its use was banned in the early 1980s, the consequences of their inhalation for

many years by workers, who did not have appropriate security measures, are very important.

Its relevance is even higher in Ferrolterra, because for many years the use of such material in

the shipbuilding industry was common. In particular, this article addresses one of the

possibilities that workers who have been ill due to asbestosis (or their relatives) have of

compensation –to a certain extent– for the damages and losses suffered; as well as a possible

exclusion of corporate responsibility.

Keywords: asbestosis, occupational disease, compensation of damages, corporate

responsibility.
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I. Introdución ao tema

a) A asbestose

1. A asbestose é unha enfermidade pulmonar crónica grave, causada pola inhalación
de partículas de asbesto durante un período determinado; trátase, en definitiva, dunha
fibrose intersticial difusa do pulmón, producida como resultado da exposición ao po
do asbesto (pneumoconiose)1. Aínda que habitualmente se consideran sinónimos, en-
tre outros o Gran dicionario século 21 da lingua galega diferencia entre asbesto e
amianto, porque define o asbesto (do latín asbestos, e este do grego ásbestos, ‘inex-
tinguible, incombustible’) como ‘nome de diversos minerais fibrosos inalterables ao
lume, procedentes da alteración de certos silicatos, como é o amianto’2; e o amianto,
(do latín amiantu, e este do grego amíantos, ‘puro, sen mancha’) como ‘silicato
hidratado de calcio e magnesio’3. Non obstante, para os efectos deste artigo poden
considerarse sinónimos, pois o relevante é unha das sinistras consecuencias inherente
á súa inhalación prolongada: a asbestose.

En calquera caso, e por centrar o uso xeneralizado que se lle deu a este material, pode
lembrarse que xa se coñecía por algunhas das súas propiedades, como a resistencia á
calor, desde o ano 2500 a. C., pois era usado por oleiros que vivían na zona que hoxe
é Finlandia. Os gregos chamárono «amianto», que significa ‘inextinguible’, termino-
loxía que aínda se usa sobre todo nos países mediterráneos, malia que nos países
anglosaxóns se prefira a denominación de «asbesto». No ano 1828, os Estados Uni-
dos conseguen rexistrar a primeira patente coñecida do asbesto para utilizalo como
material illante nas máquinas de vapor, á cal seguiron outras no Reino Unido nos anos
1834, para empregala como medida de seguridade; 1853, para sumalo aos lubrican-
tes; e 1868, cando se patentaron os primeiros filtros de amianto. A primeira fábrica
téxtil de asbesto comezou a súa produción en 1896 e, a partir dese momento e durante
todo o século XX, apareceron multitude de aplicacións do asbesto, a tal punto que na
actualidade se coñecen máis de tres mil usos diferentes4, que se inicialmente estaban
relacionados coa industria naval militar (así, durante a segunda guerra mundial, a

1 Véxase [s. a.] (1998) Diccionario médico. Barcelona, Masson-Salvat, p. 36.
2 Véxase PENA, X. A. (dir.) (2006) Gran dicionario século 21 da lingua galega. Vigo, Galaxia, p. 149.
3 Véxase PENA, X. A. (dir.) (2006) Gran dicionario século 21 da lingua galega. Vigo, Galaxia, pp. 94-95.
4 Véxase ISIDRO MONTES, I. (coord.) (2004) Normativa sobre el asbesto y su patología pleuro-pulmonar.
Madrid, Doyma, p. 6.
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Mariña dos Estados Unidos empregouno tanto nas cubertas dos seus portaavións como
nas estruturas dos seus torpedos e en procesos de filtrado electrolítico para a obten-
ción do osíxeno das moléculas de auga dentro dos submarinos), posteriormente esten-
déronse á arquitectura civil, pola súa alta resistencia ao lume.

Porén, o amianto era e é –como plasticamente o definiron algúns5– un asasino que
anda solto, por iso, tras un proceso de prohibicións sucesivas, acabou chégandose á
total mediante o Real decreto 396/2006, de 31 de marzo6, en que se establece que «sen
prexuízo da aplicación doutras disposicións normativas relativas á comercialización e
á utilización do amianto, quedan prohibidas as actividades que expoñen os traballadores

ás fibras de amianto na extracción do amianto, a fabricación e a transformación de

produtos de amianto ou a fabricación e transformación de produtos que conteñen

amianto engadido deliberadamente. Exceptúanse desta prohibición o tratamento e o
refugo dos produtos resultantes da demolición e da retirada do amianto» (artigo 4.2,
a cursiva é nosa). O camiño foi longo e lento, pois xa no ano 1978 unha resolución do
Parlamento Europeo declaraba o asbesto substancia canceríxena e sinalaba as varie-
dades máis prexudiciais para a saúde; despois, o asbesto azul e o asbesto marrón
foron prohibidos en España en 1984 e 1993, respectivamente. No ámbito da protec-
ción dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto duran-
te o traballo, foron adoptadas, en concreto, tres directivas:

– A primeira delas foi a Directiva 83/477/CEE, do Consello, de 19 de setembro,
sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao
amianto durante o traballo, que se traspuxo mediante a Orde do Ministerio de Traballo
e Seguridade Social de 31 de outubro de 1984, pola cal se aproba o Regulamento
sobre traballos con risco de amianto. Posteriormente, foron aprobadas unha serie de
normas como complemento ás disposicións deste regulamento:

a) A Orde do Ministerio de Traballo e Seguridade Social de 7 de xaneiro de 1987,
pola cal se establecen normas complementarias do Regulamento sobre traballos con
risco de amianto.

b) E outras normas que regulaban e desenvolvían aspectos máis concretos sobre esta
materia, como a Resolución da Dirección Xeral de Traballo de 8 de setembro de 1987,
sobre a tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados na

5 Véxase NIETO SÁINZ, J. (2000) «El amianto: un asesino que anda suelto» El ecologista 20, pp. 36-38.
6 Cfr. MONTERO, L. (2008) «Real Decreto 396/2006, un gran aliado para el estudio de la exposición al
amianto» Gestión Práctica de Riesgos Laborales 54, pp. 50-55; ou AGUDO TRIGUEROS, A. (2004) Mesote-

lioma pleural y exposición ambiental al amianto. Barcelona, Universidade Autónoma de Barcelona.
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determinación de fibras de amianto; a Orde do Ministerio de Traballo e Seguridade
Social de 22 de decembro de 1987, pola cal se aproba o modelo de libro rexistro de
datos correspondentes ao Regulamento sobre traballos con risco de amianto; e a Re-
solución da Dirección Xeral de Traballo de 20 de febreiro de 1989, pola cal se regula
a remisión de fichas de seguimento ambiental e médico para o control da exposición
ao amianto.

– Posteriormente, a aprobación da Directiva 91/382/CEE, de 25 de xuño, trouxo
como consecuencia a Orde do Ministerio de Traballo e Seguridade Social de 26 de
xullo de 1993, que adaptou a lexislación española aos novos termos das normas
comunitarias.

– E a terceira foi a Directiva 2003/18/CE, de 27 de marzo, trasposta ao ordenamento
nacional a través do Real decreto 396/2006, de 31 de marzo, polo cal se establecen as
disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de ex-
posición ao amianto. Na norma lémbrase que, «entre as diversas posibilidades de
transposición da citada directiva, se optou pola aprobación dunha norma en que, ao
tempo que se efectúa esta adaptación da normativa española á comunitaria, se incor-
pore toda a dispersa regulación española sobre esta materia, para evitar desenvolve-
mentos ou remisións a regulacións posteriores. Iso responde á necesidade formulada
desde todos os ámbitos implicados de dotar a normativa española sobre o amianto

dunha regulación única, para evitar a dispersión e complexidade actual, que se vería
aumentada en caso de proceder a unha nova modificación do regulamento»7 (a cursi-
va é nosa).

En decembro do ano 2001, España adiantouse ao prazo máximo previsto pola Unión
Europea e prohibiu a comercialización e o uso de crisótilo (asbesto branco) –o único
tipo que aínda seguía a ser utilizado no noso país– mediante a Orde Ministerial de 7
de decembro de 2001, pola cal se modifica o Anexo I do Real decreto 1406/1989, de
10 de novembro, polo cal se impoñen limitacións á comercialización e ao uso de
certas substancias e preparados perigosos8; e o 15 de xuño de 2002 entrou en vigor en
España a prohibición de fabricar produtos que conteñan asbesto (até o 15 de decembro

7 Cfr. a exposición de motivos do Real decreto 396/2006, de 31 de marzo.
8 «A partir da entrada en vigor desta disposición, queda prohibida a utilización, produción e comerciali-
zación das fibras sinaladas na epígrafe anterior e dos produtos que as conteñan». Epígrafe 2 do artigo
único da Orde, que se refire ás fibras de amianto así denominadas: crocidolita, CAS n.º 12001-28-4;
amosita, CAS n.º 121 72-73-5; amianto antofilita, CAS n.º 77536-67-5; amianto actinolita, CAS
n.º 77536-66-4; amianto tremolita, CAS n.º 77536-68-6; e crisótilo, CAS n.º 12001-29-5.
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de 2002 podían comercializarse e instalarse produtos con asbesto fabricados antes do
15 de xuño de 20029).

Á marxe de todo aquel emprego e as múltiplas posibilidades que podían atribuírse ao
amianto, o que interesa é salientar o uso intenso que se produciu na industria naval
española durante moitas décadas, até a súa prohibición absoluta de xeito progresivo a
partir da década dos oitenta; sobre todo, polo efecto que tivo na zona de Ferrol, ao se
situaren nela estaleiros militares e civís en que se empregaba o amianto para tarefas
de forrado e desforrado de canalizacións, caldeiras e outros elementos que precisasen
illamento, na construción, o mantemento e a reparación de buques. Problema, ademais,
non resolto a partir da súa prohibición, porque, aínda que o seu uso novo estaba pro-
hibido e fora substituído por outro tipo de fibras téxtiles e sintéticas, o certo é que os
traballadores do naval seguían en contacto con ese material cando realizaban
reparacións de estruturas ou elementos que tiñan amianto (pénsese, por exemplo, na
reparación da caldeira dun buque antigo que estivese forrado con amianto e nos
labores de desforrado e substitución por outras fibras, en que se desprenderían e
dispersarían en suspensión as fibras amiánticas, o que afectaría a todos os traballadores).
A incidencia da asbestose non é ben coñecida, porque entre os traballadores que
traballaron con amianto son poucos os estudos epidemiolóxicos que carecen dalgún
nesgo nun ou noutro sentido, aínda que as estimacións máis realistas a sitúan entre o
1 e o 5% dos traballadores expostos10 (o que destaca a importancia que pode ter en
sectores como o naval, polo número de traballadores empregados).

2. O artigo vaise centrar nos efectos perniciosos que o uso do amianto tivo nos
traballadores que estiveron, por razón da súa actividade laboral, en contacto con el,
sen se referir á contaminación para o resto da poboación que vivía nos arredores e que
podería verse afectada (por exemplo, en zonas próximas a fábricas de uralitas ou aos
estaleiros, lugares de descarga etc.), dada a ocasionada á auga, aos alimentos e ao
aire. E iso, por dúas razóns: unha, a vía para o resarcimento da asbestose derivada
dunha exposición non-ocupacional é un camiño relativamente novidoso e que aínda

9 «Os produtos que conteñan as fibras sinaladas no artigo único desta orde e que fosen fabricados con

anterioridade á súa entrada en vigor, poderán seguir comercializándose durante un período adicional de
seis meses» (disposición transitoria única da Orde, a cursiva é nosa).
10 Véxase ISIDRO MONTES, I. (coord.) (2004) op. cit, p. 28.
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está a implantarse xudicialmente11; e outra, porque a súa compensación se situaría
nun proceso civil e non nun laboral, que é a xurisdición que nos interesa, aínda que en
realidade a acción dos traballadores sexa tamén netamente civil de resarcimento de
danos e prexuízos, a través do artigo 1902 do Código civil.

Non está de máis lembrar que «o empresariado pode ser responsable civilmente, cando
o dano causado se vincula cunha conduta daquel allea ao contido obrigacional do
contrato de traballo, tal como é definido polas diversas fontes que concorren, con
función reguladora, na determinación dese contido no marco dun contrato normado.
Mais cando se está ante un dano cuxa produción se imputa a un ilícito laboral, enten-
dido como a infracción dunha norma, estatal ou colectiva, ou dunha regra da autono-
mía privada ou do costume..., a responsabilidade xa non é civil, senón laboral», e o
suposto queda comprendido no artigo 2.a) da Lei de procedemento laboral, polo que
é irrelevante que a responsabilidade poida cualificarse, de acordo cos criterios esta-
blecidos pola Sala Primeira do Tribunal Supremo (Sala do Civil), como extracontractual
(cando «o acto causante se presenta con enteira abstracción da obriga preexistente»12)
ou como contractual (cando o feito determinante do dano xorde «dentro da rigorosa
órbita do pactado e como desenvolvemento normal do contido negocial»13), pois «o
decisivo é que o dano se impute a un incumprimento laboral e non civil»14.

3. Os principais efectos sobre a saúde derivados da exposición ao asbesto son os
seguintes15: a asbestose (fibrose pulmonar), o mesotelioma maligno (pleural ou peri-
toneal), o cancro de pulmón e as placas pleurais.

11 Véxanse os comentarios que sobre o particular realiza AZAGRA MALO, A. (2010) «Hacia una litigación
sin horizontes: agregación procesal, exposición no ocupacional al amianto y placas pleurales. Comenta-
rio a la SJPI núm. 46 de Madrid, de 5 de julio de 2010, magistrado-juez Javier Sánchez Beltrán» Revista

para el Análisis del Derecho 3, pp. 14 e 15.
12 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 19 de xuño de 1984 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 3250).
13 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 20 de xullo de 1992 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 6438).
14 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 2 de febreiro de 1998 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 3250); de 23 de xuño de 1998 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 5787); de 7 de
febreiro de 2003, recurso de casación para a unificación da doutrina 1648/02; de 1 de decembro de 2003
(Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 2004\1168).
15 Véxase LUIS, G.; HERNÁNDEZ, C.; RUBIO, C.; FRÍAS, I.; GUTIÉRREZ, A e HARDISSON, A. (2009) «Toxicología
del asbesto» Cuadernos de Medicina Forense 57, pp. 207-213. Dispoñible en formato electrónico no
enderezo web <http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n57/original2.pdf>.
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– A asbestose, que xa se definiu como unha fibrose intersticial pulmonar difusa ca-
paz de producir a morte en individuos expostos a altos niveis de asbesto durante un
longo período de tempo, ten unha evolución lenta, de tal maneira que pode pasar un
tempo de vinte anos ou máis entre a exposición ás fibras de asbesto e o comezo da
enfermidade. As fibras inhaladas causan a irritación dos tecidos pulmonares, o que fai
que se produzan cicatrices que ocasionan insuficiencia respiratoria, e tamén aparecen
tose e dilatación do corazón.

– O mesotelioma maligno16, que é un tumor maligno do mesotelio (fina membrana
que rodea o pulmón e outros órganos internos), pode afectar á pleura e ao peritoneo
no 80% e 20% dos casos respectivamente. Adoita ter un tempo de latencia de entre
vinte e corenta anos e á marxe de hábitos tabáquicos. O pleural ademais cursa con
derramo pleural, disnea e dor torácica.

– O cancro de pulmón17, en que se constata que existe unha relación dose-resposta
entre o risco de contraelo e o nivel de exposición ao asbesto, dado que exposicións
moi baixas parecen non incrementar ese risco. Non obstante, os niveis de asbesto no
aire que conducen á enfermidade do pulmón dependen de varios factores (a duración
da exposición, o tempo transcorrido desde o comezo desta, se a persoa é fumadora).
Presenta un período de latencia longo e maniféstase entre quince e corenta anos despois
da exposición. O característico é que este risco de cancro de pulmón se incrementa
notablemente se a exposición ao asbesto se combina co hábito tabáquico.

– E finalmente, as placas pleurais18, que son focos ben definidos, agrisados, de tecido
fibroso acelular, cunha superficie lisa ou con nodulacións finas ou groseiras, de dife-
rentes formas. Localízanse na pleura parietal que recobre as costelas e nas cúpulas
diafragmáticas.

Alén do indicado, existen evidencias de que o asbesto pode ser un axente etiolóxico
de distintos tipos de cancro (estómago, intestino, ril, ovarios, larinxe19 etc.)20.

16 Cfr. a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias de 12 de setembro de 2008, recurso
2269/07.
17 Cfr. a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco de 26 de outubro de 2010, recurso
1726/10.
18 Cfr. as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco de 18 de xaneiro de 2011, recurso
2659/10; do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León/Burgos de 10 de novembro de 2010,
recurso 590/10; e do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía/Sevilla de 29 de outubro de 2010,
recurso 3082/09.
19 Cfr. a sentenzas do Tribunal Supremo de 26 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da
doutrina 3406/06; e de 13 de novembro de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina 2539/05.
20 Véxase LUIS, G.; HERNÁNDEZ, C.; RUBIO, C.; FRÍAS, I.; GUTIÉRREZ, A e HARDISSON, A. (2009) op. cit.
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Un dos elementos importantes para o establecemento dunha responsabilidade e para
fixar a relación causa-efecto entre a exposición ao amianto e os efectos perniciosos
que se producen é a cuantificación das fibras retidas no pulmón (cando se poida rea-
lizar: necropsia, pezas de tecido de intervencións cirúrxicas etc.) ou «carga de fibras».
Aínda que nos pulmóns sans da poboación xeral poden estar presentes fibras dese
material en cantidades que adoitan ser mínimas, a asbestose e a fibrose de pulmón e/
ou pleura asócianse xa a altos contidos de fibras e, desde logo, no mesotelioma, na
maioría dos casos, o contido de fibras de amianto no pulmón é superior ao dos pulmóns
sen asbestose. Isto permitiu establecer por parte da medicina moderna unha relación
entre a asbestose e/ou o mesotelioma e a exposición ao asbesto propiamente dito,
mesmo se é moi difícil de precisar e varía amplamente segundo o tipo de exposición,
o tipo de asbesto e até de área xeográfica, á parte de que a asbestose está asociada a un
incremento do risco de padecer cancro de pulmón. Entre os traballadores expostos ao
amianto, os que presentan asbestose teñen unha maior incidencia de cancro de pul-
món, incremento que vai desde catro veces máis nalgunhas series a seis veces máis
noutras21.

Neste campo, pode falarse da chamada relación dose-resposta22, pois a pesar de que
habería unha dose desencadeante mínima (dose limiar) por debaixo da cal a neoplasia
non aparece, unha vez esta dose se supera, as subseguintes non afectarían ao posible
desenvolvemento da neoplasia. Esta dose desencadeante mínima varía segundo o tipo
de amianto, o tipo de exposición e, desde logo, segundo factores descoñecidos englo-
bados no termo «susceptibilidade individual»23. En calquera caso, en relación co amian-
to existen varios feitos que deben terse en conta para comprender mellor a relación
dose-resposta, a saber: o tempo de latencia entre o comezo da exposición e a apari-
ción da neoplasia é no mesotelioma sumamente prolongado, máis que na maioría
das neoplasias; o período de latencia media citada por Greenberg e Danis é de 37,4
anos, de 38,4 anos segundo Newhouse e de 40 anos nas observacións de Wagner.

21 Véxase ISIDRO MONTES, I. (coord.) (2004) op. cit., p. 32.
22 Véxase ISIDRO MONTES, I. (coord.) (2004) op. cit., p. 24 e seguintes.
23 Este concepto de nivel limiar en exposicións carcinoxénicas é aínda obxecto de gran discusión. Con
fins prácticos, só pode estudarse mediante os métodos epidemiolóxicos dispoñibles e durante un interva-
lo que comprende a vida dos traballadores. E, aínda que é certo que non existe evidencia científica que
demostre a existencia dun limiar teórico de carcinoxenicidade, tampouco hai probas que o neguen. En
consecuencia, algún autor (por exemplo o doutor Sevillano Martín) considera que é razoable que a
adopción dun modelo lineal e sen limiar en que basear a súa conduta acerca da carcinoxénese laboral e
ambiental.
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A dose mínima necesaria desencadeante pode ser, no caso do mesotelioma, sorpren-
dentemente exigua, porque algún autor (Elmes) observa que tan só na terceira parte
dos casos as exposicións habituais desencadean fibrose pulmonar, mentres que noutra
terceira parte as exposicións ao asbesto son tan ínfimas que provocan mesotelioma,
mais son inoperantes para desencadear fibrose pulmonar (asbestose). Por outra ban-
da, as exposicións altas poden determinar unha fibrose pulmonar grave de aparición
relativamente precoz que impediría completar o período de vida necesario para dar
tempo a que aparecese a neoplasia. En definitiva, podería asumirse que a aparición do
mesotelioma será máis temperá e máis frecuente canta máis alta for a dose de exposi-
ción, sen que esta chegue a alcanzar a magnitude suficiente e necesaria para desenca-
dear fibrose pulmonar ou outra patoloxía (fibrose pleural, derramo pleural benigno ou
a síndrome de Blesovsky). Do mesmo xeito, as exposicións moi pequenas darían
lugar á aparición da enfermidade cos períodos de latencia máis longos, nalgún caso
descrito de 50 anos.

b) As diferentes vías de resarcimento que teñen abertas os traballadores

4. A pregunta que se han de facer un traballador ou unha traballadora afectados por
unha asbestose, sexa no grao que for e desde o momento en que coñeceren a súa
afectación pleural, é cales son as vías que teñen abertas para lograren na medida do
posible neutralizar xuridicamente o dano que lles causou a patoloxía: a consideración
da asbestose como enfermidade á cal se ligará unha declaración de incapacidade per-
manente (cuxa continxencia se vinculará a unha enfermidade profesional); a posible
recarga que cabe impor sobre a referida prestación recoñecida e a cargo exclusivo do
empresario ou a empresaria, cando infrinxa as medidas de seguridade e hixiene no
traballo; e unha indemnización que trate de compensar os danos e prexuízos que a
enfermidade detectada lles causen.

Estas tres vías son as que expresaba o Tribunal Supremo ao notar que «o sistema de
responsabilidade empresarial derivada de AT é na actualidade o que segue: a)
responsabilidade obxectiva, coa indemnización taxada que representan as prestacións
da Seguridade Social, atendidas polas exclusivas cotizacións dos empresarios, que
actúan como seguro de responsabilidade dos empregadores no marco dun sistema de
cobertura de carácter público; b) concorre un plus de reprochabilidade por incumprir
as regras técnicas impostas como medidas de seguridade, a existencia dunha recarga
daquelas prestacións ex art. 123 da LXSS; e c) como peche do sistema, responsabilidade
civil de natureza contractual [art. 1101 do CC] ou extracontractual [art. 1902 do CC],
por concorrer culpa ou neglixencia empresarial [calquera que for o grao esixible ou a
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carga da proba, cuestións alleas ás propias destas actuacións]»24. Todas elas están
relacionadas coa exposición dos traballadores ao po de amianto no decurso da súa
actividade profesional, mais teñen procedementos de esixencia diferentes.

5. No noso sistema da Seguridade Social, a enfermidade ten cabida entre as con-
tinxencias profesionais por tres camiños diferentes: un, a propiamente chamada en-
fermidade profesional (artigo 116 da Lei xeral da Seguridade Social); outro, como
enfermidade do traballo [artigo 115.2.e) da Lei xeral da Seguridade Social]; e o últi-
mo, como doenza preexistente [artigo 115.2.f) da Lei xeral da Seguridade Social].
Aínda cando podería dar lugar unha análise máis profunda, só interesa neste punto o
primeiro dos camiños apuntados e, desde logo, a consideración da asbestose como
enfermidade profesional non ofrece dúbidas a teor do disposto no Real decreto 1299/
2006, de 10 de novembro, que aproba o cadro de enfermidades profesionais no siste-
ma da Seguridade Social e establece criterios para a súa notificación e rexistro. No
grupo 4 (enfermidades profesionais causadas por inhalación de substancias e axentes
que non están comprendidos noutras epígrafes) figura o axente C [pos de amianto
(asbesto)] e o subaxente 01 (asbestose), así como tamén se recolle unha disposición
xeral de inclusión de todos os traballos expostos á inhalación de pos de amianto, e
tamén unha listaxe exemplificativa daquelas tarefas en que puidese utilizarse (cons-
trución naval, illamento, fibrocemento etc.).

A mecánica, porén, é máis complicada porque –grosso modo– non é unha simple
enfermidade do traballo, senón algo moito máis específico, que esixe a concorrencia
de tres condicións relacionadas entre si. O artigo 116 da Lei xeral da Seguridade
Social define a enfermidade profesional como «a contraída a consecuencia do traballo
executado por conta allea nas actividades que se especificaren no cadro que aprobaren
as disposicións de aplicación e desenvolvemento desta lei, e que estiver provocada
pola acción dos elementos ou substancias que no devandito cadro se indicaren para
cada enfermidade profesional. En tales disposicións establecerase o procedemento
que cumprirá observar para a inclusión no devandito cadro de novas enfermidades
profesionais que se estimar deban ser incorporadas a este. Tal procedemento com-
prenderá en calquera caso, como trámite preceptivo, o informe do Ministerio de
Sanidade e Consumo».

24 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 17 de xullo de 2007, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 513/0.
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Por tanto, a determinación da continxencia esixirá a concorrencia de tres condicións25:
(a) que a enfermidade se contraese a consecuencia dunha actividade por conta allea;
(b) que se trate dalgunha das actividades que regulamentariamente sexan determina-
das; e (c) que estea provocada pola acción dos elementos e substancias que se deter-
minen para cada enfermidade. Non obstante, a atribución do carácter profesional á
enfermidade será iuris tantum e por iso cabe a proba en contrario, a pesar das dúbidas
que se formularon sobre o particular26.

6. Ademais, pode concorrer unha recarga das prestacións que puidesen recoñecerse
por falta de medidas de seguridade, para o caso de que o/a empresario/a non adoptase
as adecuadas para evitar o risco derivado das fibras de amianto. De todos os xeitos,
cando se debate acerca da procedencia de impor unha recarga de prestacións por se
infrinxiren as normas de seguridade e hixiene, resulta moi problemática a existencia
de supostos idénticos27, de aí que cumpra apreciar as circunstancias de cada caso en
concreto28. Con todo, a imposición da recarga esixe a existencia dunha relación de
causalidade entre a conduta culpable –por acción ou omisión– do/a empresario/a, en
relación coa adopción de medidas de seguridade no traballo, e o accidente ou dano
producido, polo que deben valorarse para tal efecto todas as probas admitidas en
dereito, mesmo as presuncións, sen que sexa de aplicación o principio de presunción
de inocencia e sen que a posible culpa do/a empregado/a afecte á conexión causal
cando está acreditada a infracción empresarial determinante do accidente29.

25 Cfr. a Sentenza do Tribunal Supremo de 26 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da
doutrina 3406/06.
26 Unha explicación moito máis ampla contense na Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
de 10 de febreiro de 2009, recurso 4395/05, onde se dá unha cumprida exposición de toda a doutrina
sobre as enfermidades profesionais.
27 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 9 de outubro de 2000 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 9419); de 20 de xaneiro de 2004 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 941); de 9 de
decembro de 2005 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 2006/2673); e de 14 de xullo de 2006,
recurso de casación para a unificación da doutrina 2610/0.
28 Para todas, véxanse as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 17 de xuño de 2011,
recurso 1135/11; de 18 de febreiro de 2011, recurso 4695/07; de 24 de xaneiro de 2011, recurso 3383/07;
e de 28 de setembro de 2010, recurso 1198/07.
29 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 30 de xuño de 2003, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 2403/02; de 16 de xaneiro de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina
3970/04; de 30 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 4162/06; e de 26 de
maio de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 2304/08.
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En realidade, para poder impor a recarga prevista no artigo 123 da Lei xeral da
Seguridade Social é preciso que concorran catro requisitos: un, a existencia dun acci-
dente de traballo ou unha enfermidade profesional que dea lugar ás prestacións ordi-
narias do sistema da Seguridade Social; dous, a falta de adopción de medidas de
seguridade, hixiene e saúde laborais establecidas, de modo xenérico ou específico, en
normas xurídico-públicas; tres, a existencia dun nexo causal entre a falta e o sinistro;
e, finalmente, catro, a existencia dun prexuízo causado polo sinistro30.

II. A indemnización de danos e prexuízos como paliativo da enfermidade

a) Condicións de exercicio

7. Falábase antes dunha terceira fronte que poderían abrir os traballadores que
desenvolvesen a asbestose: a indemnización de danos e prexuízos. Prescindindo –por
razóns de extensión– de antecedentes históricos máis ou menos afastados, xa
xurisprudenciais31, xa lexislativos32, a actual configuración desa responsabilidade de-
rivada dun contacto laboral co amianto pode exporse do xeito seguinte. Canto á
responsabilidade extracontractual33, cómpre salientar que, para seren prudentes, os
empresarios están obrigados a coñeceren as regras de seguridade e aplicárenas, ao se
asumir o criterio de que se presume iuris et de iure que quen exerce unha industria ou
comercio coñece as regras de seguridade34; ademais, o deber de coidado alcanza as
regras contidas nos regulamentos e as que non están neles35, pois «pode encarnarse
tanto nunha norma sociocultural, como de común experiencia, na norma profesional
ou simplemente en lex artis que rexe a actividade despregada polo axente»36. Ora ben,

30 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 26 de maio de 2009, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 2304/08; de 20 de xaneiro de 2010, recurso de casación para a unificación da doutrina
1239/09; e de 22 de xullo de 2010, recurso de casación para a unificación da doutrina 1241/09.
31 Sobre o particular, véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 17 de xuño de
2011, recurso 1135/11.
32 Véxase ITURRI GÁRATE, J. C. (2011) «Responsabilidad empresarial derivada del amianto» Aranzadi

Social 21.
33 Véxanse as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 17 de xuño de 2011, recurso 1135/
11; e de 9 de febreiro de 2007, recurso 1666/04.
34 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala I) de 26 de xaneiro de 1990.
35 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala I) de 7 de decembro de 1989.
36 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala I) de 6 de abril de 1988.
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é que tamén se engadiu que no ámbito desta culpa non cabe aplicar o principio de
presunción de inocencia consagrado polo artigo 24.2 da Constitución española, por-
que unicamente é referible ás normas represivas, punitivas ou sancionadoras, entre as
cales non se acha o artigo 1902 do Código civil37; e, así mesmo, a facultade moderadora
da responsabilidade (inciso segundo do artigo 1103 do Código civil) non só é aplica-
ble cando se dá a concorrencia de culpas da vítima e do axente, senón tamén cando é
procedente en atención á entidade da conduta culposa38.

No entanto, a oscilante doutrina xurisprudencial39 virou no último ano, pois deu un
xiro sobre a necesidade de culpa, a atenuar notablemente o seu grao e a proba da súa
concorrencia. O motivo é que se chega á conclusión de que a esixencia de responsabi-
lidade ten que cualificarse como contractual se o dano é consecuencia do incumpri-
mento contractual, e de que tan só merece a consideración extracontractual cando o
contrato foi unicamente o antecedente causal do dano, cuxa obriga de evitalo excede
da estrita órbita contractual, até o punto de que os prexuízos causados serían igual-
mente indemnizables sen a existencia do contrato.

Aínda nos hipotéticos supostos de xustaposición de responsabilidades, parece prefe-
rible aplicar a teoría –máis tradicional, na xurisprudencia– da «absorción», por virtude
da cal o contrato absorbe todo aquilo que se acha na súa órbita natural (en xeral, por
aplicación do artigo 1258 do Código civil e, en especial, por aplicación da obriga de
seguridade) e o resarcimento dos danos ha de atopar inelutable acubillo na normativa
contractual40. Deste xeito, o punto de partida non pode ser outro que lembrar que o
Estatuto dos traballadores consagra, de xeito xenérico, a débeda de seguridade como
unha das obrigas dos empresarios, ao establecer o dereito dos traballadores «á súa
integridade física» [artigo 4.2.d)] e a «unha protección eficaz en materia de seguridade
e hixiene» (artigo 19.1). Trátase dunha obriga que desenvolve máis especificamente
–e con maior rigor de esixencia– a Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de
riscos laborais, cuxos rotundos mandatos –moi particularmente os contidos nos artigos
14.2, 15.4 e 17.1– determinaron a conclusión de que «o deber de protección dos em-

37 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de xaneiro de 1992 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 149).
38 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 7 de novembro de 2000 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 9911).
39 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de xuño de 2010, recurso de casación para a unificación
da doutrina 4123/08.
40 Ídem.
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presarios é incondicionado e, practicamente, ilimitado» e de que «deben adoptarse as
medidas de protección que sexan necesarias, do tipo que for»41.

Como corolario, «existindo, pois, unha débeda de seguridade por parte dos emprega-
dores, iso sitúanos no marco da responsabilidade contractual e do artigo 1101 do CC,
que lles impón a obriga de indemnizar os danos e prexuízos causados aos que “no
cumprimento das súas obrigas incorreren en dolo, neglixencia ou morosidade, e os
que de calquera modo contraviñeren o teor daquelas”. Con todas as consecuencias
que... moi resumidamente consisten en manter –para a esixencia de responsabilidade
adicional derivada do contrato de traballo– a necesidade de culpa, mais con notables
atenuacións no seu necesario grao e na proba da súa concorrencia»42.

8. Sobre este aspecto –culpa e proba–, pode recollerse unha serie de afirmacións que
son realmente matizadas pola doutrina xurisprudencial até este momento mantida,
con tres asertos determinantes.

– En primeiro lugar, non pode sosterse a esixencia culpabilista no seu sentido máis

clásico e sen rigor atenuatorio ningún, fundamentalmente porque as respectivas
posicións de empresarios e traballadores non son parellas no tocante aos riscos deri-
vados da actividade laboral, desde o momento en que coa súa actividade produtiva os
empresarios «crean» o risco, mentres que o traballadores –ao participaren no proceso
produtivo– son quen o «sofre»; á parte de que os empresarios organizan e controlan
ese proceso de produción, son quen ordena aos traballadores a actividade para desen-
volver (artigo 20 do Estatuto dos traballadores) e, en último termo, están obrigados a
avaliaren e evitaren os riscos, e a protexeren os traballadores, mesmo fronte aos seus
propios descoidos e imprudencias non-temerarias (artigo 15 Lei de prevención de
riscos laborais), ao se establecer o deber xenérico de «garantir a seguridade e saúde
laboral» dos traballadores (artigo 14.1 da mesma norma).

– En segundo lugar, a débeda de seguridade que lles corresponde aos empresarios

determina que, actualizado o risco e para enervar a súa posible responsabilidade, os

empregadores han de acreditar que esgotaron toda dilixencia esixible, para alén mesmo

das esixencias regulamentarias. Engádese que sobre o primeiro aspecto (carga da
proba) debe salientarse, por unha parte, a aplicación analóxica do artigo 1183 do

41 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 8 de outubro de 2001, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 4403/00.
42 Cfr. a Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de xuño de 2010, recurso de casación para a unificación da
doutrina 4123/08.
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Código civil, do que deriva a conclusión de que cómpre atribuírlles o incumprimento
da obriga aos debedores e non ao caso fortuíto, salvo proba en contrario; e, pola outra,
a do artigo 217 da Lei de axuizamento civil, tanto no relativo á proba dos feitos
constitutivos (secuelas derivadas da enfermidade profesional ou do accidente) e dos
impeditivos, extintivos ou obstativos (dilixencia esixible) como canto á dispoñibilidade
e facilidade probatoria43.

Sobre o segundo aspecto (o do grao de dilixencia esixible), a afirmación faise porque
a obriga dos empresarios alcanza a avaliar todos os riscos que non fosen eliminados e
non só aqueles que as disposicións específicas puidesen contemplar expresamente44,
máxime cando a xeneralidade de tales normas imposibilita prever todas as situacións
de risco que comporta o proceso produtivo; e tamén porque os imperativos termos
con que o lexislador define a débeda de seguridade nos citados artigos 14.245 e 15.446

–que mesmo parecen apuntar máis que a unha obriga de medios a outra de resultado–
impoñen unha clara elevación da dilixencia esixible, aínda que a produción do dano
non necesariamente determina a responsabilidade empresarial, ao se admitiren claros
supostos de exención. Ademais, a propia existencia dun dano podería considerarse
que implica per se o fracaso da acción preventiva a que os empresarios están obrigados
(ben porque non se avaliou correctamente os riscos, ben porque non se evitou o evita-
ble ou ben, finalmente, porque non se protexeu fronte ao risco detectable e inevita-
ble), como parece presumir a propia Lei 31/1995 ao obrigar os empregadores a faceren
unha investigación das causas dos danos que se producisen (artigo 16.3).

– En terceiro lugar, non procede aplicar no ámbito laboral unha responsabilidade

plenamente obxectiva ou polo resultado, e non só porque esta conclusión é a que se
deduce dos preceptos anteriormente citados e das argumentacións xurisprudenciais
ofrecidas, senón pola súa clara inoportunidade en termos finalísticos: tal obxectivación
produciría un efecto «desmotivador» na política de prevención dos riscos laborais,
porque se os empresarios deben responder civilmente sempre até resarciren o dano na
súa integridade, observasen ou non as obrigadas medidas de seguridade, non habería
compoñente de beneficio ningunha que os movese non só a extremaren a dilixencia,
senón tan sequera a observaren de xeito escrupuloso a normativa en materia de pre-

43 Pénsese que é máis difícil para o traballador acreditar a falta de dilixencia que para o empresario
demostrar a concorrencia desta, dada a proximidade coas fontes de proba.
44 Cfr. os artigos 14.2, 15 e 16 da Lei de prevención de riscos laborais.
45 O/a empresario/a «deberá garantir a seguridade... en todos os aspectos relacionados co traballo...
mediante a adopción de cantas medidas foren necesarias para a protección da seguridade» (artigo 14.2).
46 «A efectividade das medidas preventivas deberá prever as distraccións ou imprudencias non-temera-
rias que puidese cometer o traballador» (artigo 15.4).
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vención; e exclusivamente actuaría de freo a posible sanción administrativa, cuxo
efecto disuasorio apenas alcanzaría as máis graves infraccións (de sanción maior do
punto de vista cuantitativo).

Esta é unha formulación que ademais se axusta á Directiva 89/394/CEE, tal como se
deduce da Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 14 de xuño de 2007
(asunto C-127/05, Comisión vs. o Reino Unido), ao dicirse nela, interpretando o al-
cance da obriga prevista para os empregadores no artigo 5.147, que tal precepto non
era conculcado polo artigo 2 da lei do Reino Unido relativa á saúde e seguridade no
traballo, que normaba o seguinte: «o empresario garantirá a saúde, a seguridade e o
benestar de todos os seus traballadores no traballo, na medida en que for razoablemente
viable».

b) Posibilidades compensatorias

9. Por regra xeral, os traballadores ou os seus habentes-causas teñen dereito á repara-
ción íntegra dos danos e prexuízos causados, tendo en conta que «as consecuencias
daniñas dos accidentes de traballo48 non afectan só ao ámbito laboral e á mingua de
capacidade de tal natureza..., senón que poden repercutir prexudicialmente en múltiplos
aspectos ou facetas da vida persoal, familiar ou social daqueles e das persoas que
destes dependan»; ora ben, «os prexudicados non deben enriquecerse inxustamente
percibindo indemnizacións por enriba do límite racional dunha compensación plena»49.

Pois ben, a indemnización procedente deberá ser adecuada e suficiente para alcanzar
a reparar ou compensar plenamente todos os danos (emerxentes, materiais, morais) e
prexuízos (lucro cesante) que se acreditaren derivados da enfermidade profesional e
sufridos nas esferas persoal, laboral, familiar e social, sen que –por esixencia de
proporcionalidade entre dano e reparación–, a restitución deba exceder do prexuízo
sufrido, porque os afectados non deben enriquecerse de maneira inxusta percibindo

47 «O empresario deberá garantir a seguridade e a saúde dos traballadores en todos os aspectos relaciona-
dos co traballo» (artigo 5.1 da Directiva 89/394/CEE).
48 O das enfermidades profesionais, podería engadirse.
49 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 2 de outubro de 2000, recurso de casación para a
unificación da doutrina 2393/99; de 14 de febreiro de 2001, recurso de casación para a unificación da
doutrina 130/00; de 21 de febreiro de 2002, recurso de casación para a unificación da doutrina 2239/01;
e de 8 de abril de 2002, recurso de casación para a unificación da doutrina 1964/01.
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indemnizacións por enriba do límite racional dunha compensación plena50, de modo
que –ademais das prestacións públicas que procederen (no seu caso, con exclusión da
recarga por infracción de medidas de seguridade)– tamén pode reclamárselles aos
empresarios culpables unha indemnización polos danos e prexuízos derivados da
enfermidade profesional51.

En calquera caso, a valoración ten que facerse tendo en conta a natureza dos feitos,
o grao de culpabilidade, a dependencia económica, as sumas xa percibidas (conceptos
de pensión, recarga, melloras voluntarias pactadas) e os criterios que poden servir de
referencia52. No tocante a estes últimos, a xurisprudencia53 indica que as resolucións
da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións que dan publicidade ás contías
das indemnizacións por morte, lesións permanentes e incapacidade temporal, con base
no sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes
de circulación, non resultan de observación automática e literal nin de reprodución
mimética, senón analóxicas ou orientativas. Ademais, a aplicación de tales «baremos»
como base da responsabilidade civil tamén vulnera o artigo 24 da Constitución espa-
ñola se non resulta motivada ou é arbitraria, manifestamente irrazoable ou froito dun
erro patente.

Noutras palabras, «ante determinadas secuelas ou danos, a falta de toda previsión
legal específica na materia e a factible aplicación analóxica doutra normativa (ex art.
4.1 do CC), determinaron que a doutrina unificada admita a aplicación orientativa
do anexo introducido pola disposición adicional oitava da Lei 30/1995, de 8 de no-
vembro, na LRCSCVM [Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de
vehículos a motor] (Decreto 632/1968, de 21 de marzo), cuxos módulos –cuantitati-
vamente actualizados por resolucións da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de

50 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 24 de xullo de 2006, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 776/05; de 17 de xullo de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina 513/
06; de 2 de outubro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina 3945/06; e de 3 de
outubro de 2007, recurso de casación para a unificación de doutrina 2451/06.
51 Véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 5 de xullo de 2011, recurso 5812/07.
52 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 7 de febreiro de 2003, recurso de casación para a
unificación da doutrina 1663/02; de 17 de xullo de 2007, recurso de casación para a unificación da
doutrina 513/06; e de 3 de outubro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina 2451/06.
53 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 17 de xullo de 2007, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 513/06.
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Pensións– poden servir de axuda para determinar a indemnización por danos e prexuí-
zos derivados»54.

c) Exclusión da responsabilidade empresarial

10. Neste campo desenvolvérase unha doutrina xurisprudencial que fixaba a posible
exclusión de responsabilidade na nota da culpabilidade empresarial. Podería lembrarse,
entre outros supostos, a exoneración cando, a partir do diagnóstico de asbestose, cons-
taba que desde que se producira facía case trinta anos que a empresa realizaba
comprobacións do nivel de contaminación no interior das naves de traballo, tomando
mostras de concentración en múltiplos puntos distintos, que daban resultados moi por
debaixo dos niveis entón esixidos; con informes da Inspección de Traballo, onde se
sinalaban tales resultados, salvo en concretos postos (enchemento de sacos en silos de
amianto), onde a empresa provía os empregados de máscaras antipó; e ao se dotaren a
todas as máquinas que puideren xerar po de campás ou bocas de aspiración55.

Ou, tamén, cando á parte do dato de que non houbo ningunha prohibición ou restrición
directa do uso do amianto en España até a década dos oitenta, a empresa realizara
durante toda a relación laboral recoñecementos específicos e medicións, así como
xornadas informativas diversas56. Ou cando se mantivo que, como só o 25% dos
mesoteliomas malignos están relacionados coa asbestose e non constaba probado que
houbese contacto co amianto na actividade despregada polo actor para a empresa
demandada, non se chega a apreciar responsabilidade57. Ou, finalmente e nunha hipótese
algo máis discutible, cando se absolve sobre a base de que non se acredita ningún
incumprimento empresarial e, xa que logo, non se xera responsabilidade58.

54 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 17 de xullo de 2007, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 513/06; de 20 de setembro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina
3326/06; e de 20 de outubro de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 672/07.
55 Cfr. Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de setembro de 1997, recurso de casación para a unificación
da doutrina 22/97.
56 Cfr. Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León/Valladolid de 24 de setembro de
2008, recurso 860/08.
57 Cfr. Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias de 12 de setembro de 2008, recurso 2269/
07.
58 Cfr. Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias de 5 de outubro de 2007, recurso 07/07.
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11. Non obstante, agora a exclusión daquela responsabilidade ofrece unicamente catro
posibilidades, pois a doutrina xurisprudencial59 precisa que «o/a empresario/a non
incorre en responsabilidade ningunha cando o resultado lesivo se producise por forza
maior ou caso fortuíto, por neglixencia exclusiva imprevisible do/a propio/a traballa-
dor/a ou por culpa exclusiva de terceiros inevitable polo/a empresario/a» sobre a base
dos artigos 1105 do Código civil e 15.4 da Lei de prevención de riscos laborais. Porén,
en todos estes casos é aos empresarios aos cales lles corresponde demostrar a
concorrencia da concreta e posible causa de exoneración, ao seren os titulares da
débeda de seguridade e tendo en conta os termos case obxectivos en que a mesma está
concibida legalmente.

Das catro excepcións deterémonos unicamente nunha: a neglixencia exclusiva dos
propios traballadores60, posto que no campo da indemnización a conduta da vítima
pasa a un primeiro plano en tanto que a súa posible neglixencia puido ter incidencia
no desenlace lesivo, polo que se considera axeitado61 acudir á chamada «compensa-
ción de culpas», con razoable redución do importe indemnizatorio e mesmo (en casos
extremos de neglixencia da persoa accidentada) a súa supresión62. No entanto, para
chegar a tal resultado, ao extremo de eximir os empresarios, a xurisprudencia –baixo
o principio da equidade63– atendeu á experiencia e formación profesional da persoa
interesada64, á previsibilidade do risco de dano65, á observancia das instrucións

59 Cfr. Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de xuño de 2010, recurso de casación para a unificación da
doutrina 4123/08.
60 Véxanse ARENAS VIRUEZ, M. (2011) «La repercusión de la culpa de la víctima de un accidente de
trabajo en la determinación de la responsabilidad penal y civil del empresario» Aranzadi Social 21; e
NAVAS-PAREJO ALONSO, M. (2006) «Culpa de la víctima y responsabilidad empresarial por accidente de
trabajo» Justicia Laboral 28, pp. 57-97.
61 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 20 de febreiro de 1992 (Repertorio de jurisprudencia

de Aranzadi 723); e de 7 de decembro de 1987 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 9282).
62 A situación, no suposto dunha enfermidade profesional, vai ter unha incidencia menor que no de
accidente de traballo, dada a necesaria exposición prolongada ao amianto, que esixiría que o traballador
rexeitase sistematicamente o uso das medidas de seguridade ou levase a cabo comportamentos altamen-
te perigosos.
63 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2000 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 2023).
64 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 18 de decembro de 1997 (Repertorio de jurisprudencia

de Aranzadi 9105); de 11 de xullo de 1997 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 5605); e de 30 de
xuño de 1997 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 5409).
65 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 31 de xullo de 1997 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 5529).
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recibidas66, aos mecanismos de seguridade postos a disposición da vítima67 e á co-
nexión das funcións propias do/a traballador/a e os labores realizados ao acontecer o
accidente68. Tomando todos eses datos, haberá que examinar se no caso concreto
concorre exclusivamente unha neglixencia dos traballadores que, alén de non ser
previsible polos empresarios, fose a causa principal e inmediata da xeración do dano
(a asbestose).

66 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 12 de xullo de 1999 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 4772); de 31 de decembro de 1997 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 9413); e de 10
de xullo de 1993 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 6005).
67 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 20 de outubro de 1988 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 7594); e de 28 de outubro de 1985 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 5086).
68 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 1 de febreiro de 1999 (Repertorio de jurisprudencia de
Aranzadi 745); e de 29 de setembro de 1989 (Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 6388).
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Resumo

Este traballo pretende analizar de forma exhaustiva, desde o punto de vista legal, os accesos á

función pública, e concretamente á Inspección de Traballo, das mulleres. Valóranse as

condicións de igualdade xurídica e social desde o ingreso da primeira muller na Inspección en

1933 até os nosos días. Ao longo do traballo queda patente o extenso e tortuoso camiño que as

mulleres tiveron que percorrer.

Palabras chave: muller, Inspección de Traballo, función pública.

Abstract

This work intends to analyse exhaustively, the accesses to the public function, and specifically

to the Inspection of Work of women, from the legal point of view. Legal and social equality are

taken into consideration from the entry of the first woman in the Inspection in 1933 until our

days. The long and tortuous path that women had to walk is portrayed throughout the work.

Keywords: woman, Inspection of Work, public function.
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1. Introdución

Os primeiros pasos das mulleres na función pública, e máis en concreto na Inspección
de Traballo, veñen determinados polo acceso da muller ao mundo do traballo e parti-
cularmente ao traballo como funcionaria. Doutra parte, a busca do posto de emprego
público na Inspección está con probabilidade motivada pola estabilidade económica e
social que proporcionaba e proporciona ás mulleres.

Este traballo pretende analizar os accesos á función pública, e especificamente á Ins-
pección de Traballo, das mulleres, e nel valóranse as condicións de igualdade xurídica
e social que se viñeron dando desde o ingreso da primeira muller na Inspección até
agora. A este respecto, cómpre lembrarmos que a igualdade entre homes e mulleres en
todos os seus aspectos é unha máxima que tivo que ser desenvolvida a través do
ordenamento xurídico para o seu recoñecemento e implantación, e que na sociedade
actual sempre é susceptible de sufrir algunha creba a pesar de tal recoñecemento.

No acceso ao traballo na función pública feminino quedou moi claramente compro-
bado que as condicións para as mulleres e as presións sociais fixeron que a participa-
ción destas fose mínima até chegar aos nosos días, en que a equiparación xa é case
totalmente igualitaria. Ora ben, neste momento que vivimos non podemos pasar por
alto que as primeiras mulleres que tiveron a posibilidade de entrar nas aulas da
universidade de forma libre non puideron facelo até a primavera de 1910, en que a
Real orde de 8 de marzo, do Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes1, dispuxo
que fosen admitidas aos estudos dependentes do Ministerio sen autorización previa e
por igual matrícula de alumnos e alumnas, e derrogou todos os requisitos que se lles
esixían ás mulleres con anterioridade, que obstaculizaban gravemente o seu acceso á
formación universitaria e, por conseguinte, tamén a certos niveis de empregos públi-
cos. Isto último foi emendado coa publicación da Real orde de 2 de setembro de
19102.

O dereito a acceder ás funcións e aos cargos públicos en condicións de igualdade
recóllese na Declaración de dereitos do home e do cidadán de 1789, cuxo artigo 6
establece que «todos os cidadáns... son igualmente admisibles a todas as dignidades,
postos e empregos públicos, segundo a súa capacidade e sen outra distinción que a
das súas virtudes e talentos»3.

1 Gaceta de Madrid de 9 de marzo de 1910.

2 Gaceta de Madrid de 3 de setembro de 1910.

3 Promulgada pola Asemblea Nacional Francesa o 26 de agosto de 1789.
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A Constitución española de 9 de decembro de 1931 prevía no artigo 40 que «todos os
españois, sen distinción de sexo, son admisibles aos empregos e cargos públicos se-
gundo o seu mérito e capacidade, salvo as incompatibilidades que as leis sinalaren»4.

Na actualidade a Constitución española de 27 de decembro de 1978 recolle no seu
artigo 23 o seguinte5:

1. Os cidadáns teñen o dereito a participaren nos asuntos públicos de forma directa ou por

medio de representantes, libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio universal.

2. Así mesmo, teñen dereito a accederen en condicións de igualdade ás funcións e aos

cargos públicos, cos requisitos que sinalaren as leis.

Nas sociedades constitucionais a igualdade no acceso á función pública é difícil de
medir aínda que a vulneración do dereito se produza de facto. Ora ben, na medida en
que a administración dun país for capaz de seleccionar para os seus servizos os mellores
e máis capacitados traballadores en igualdade de condicións mellor será o
funcionamento dese país e desa administración, este é o reto que se formulaba antes e
nos nosos días. En palabras de Miguel Sánchez Morón, a loita contra a arbitrariedade
administrativa e a prol do dereito da igualdade e do interese xeral é un dos seus máis
relevantes retos6.

2. Recoñecemento lexislativo da capacidade da muller para acceder á Inspección

de Traballo

O acceso da muller á Inspección de Traballo, e por tanto á función pública, vén deter-
minado en primeiro lugar polas normas do Código civil de 18897, que regulaba as
relacións familiares no sentido de establecer a potestade do marido sobre a esposa ou
do pai sobre a filla, o que obrigaba a muller a obter o seu permiso para o ingreso na
Inspección. Este concepto da muller sometida ao xugo paterno ou marital era xa que
logo o primeiro escollo que tiña que superar.

4 Gaceta de 10 de decembro de 1931.

5 BOE de 29 de decembro de 1978.

6 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2011) Derecho de la función pública. Madrid, Tecnos, pp. 123-124.

7 Gaceta de 25 de xullo de 1889.
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A promulgación da Lei de 13 de marzo de 1900 acerca do traballo de mulleres e nenos
atópase na xénese do nacemento da Inspección de Traballo, pois nela establecíanse as
xuntas provinciais e locais de Reformas Sociais que habían encargarse dos labores de
inspección oportunos. No artigo 7.5 da devandita lei sinálase entre as súas funcións
estas:

… inspeccionar todo centro de traballo; coidar de que teñan condicións de salubridade e

hixiene; formar as estatísticas do traballo; procurar o establecemento de xurados mixtos

de patróns e de obreiros; entender nas reclamacións que uns e outros sometan á súa delibe-

ración e velar polo cumprimento desta lei, singularmente onde se reúnan obreiros de am-

bos os sexos para que se observe unha disciplina que evite todo quebrantamento da moral

ou dos bos costumes.

E no artigo 14 establécese que «a inspección que esixe o cumprimento desta lei co-
rresponderá ao Goberno, sen prexuízo da misión que nela se confía ás xuntas locais e
provinciais»8.

A primeira regulación específica sobre a Inspección de Traballo encontrámola no
Regulamento de 1 de marzo de 1906 para o servizo da Inspección de Traballo, pro-
mulgado como real decreto polo Instituto de Reformas Sociais, que é a primeira nor-
mativa para regular o cumprimento das normas laborais. No seu artigo 5 márcase o
seguinte9:

O cargo de inspector será retribuído, e o seu soldo fixado polo Instituto de Reformas

Sociais, así como as cantidades que en concepto de axudas de custo ha de percibir cando

saia da súa habitual residencia por motivos relacionados co seu servizo; seranlle tamén

aboados os gastos de locomoción correspondentes. O devandito soldo, por acordo do Ins-

tituto, poderá conceptuarse como gratificación, en harmonía co establecido para os fun-

cionarios das seccións técnico-administrativas deste e o disposto no art. 15 da Lei de

orzamentos de 1904.

No regulamento establécense as condicións necesarias para acceder ao cargo de ins-
pector no artigo 12, en que se indica que os inspectores deben ser españois, maiores
de 30 anos e estar en pleno uso dos seus dereitos civís e políticos, á marxe de contar
coa instrución necesaria. De todo isto dedúcese que as mulleres non tiñan ningunha

8 Gaceta de Madrid de 14 de marzo de 1900.

9 Gaceta de Madrid de 4 de marzo de 1906.
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posibilidade de alcanzaren o cargo de inspectoras de Traballo nos seus inicios, tanto
pola idade como polo pleno uso dos seus dereitos, que nesta época estaban limitados.

Neste punto da historia social e lexislativa de España podemos centrar o nacemento
da Inspección de Traballo, presentada como necesaria para prestar un servizo de ca-
rácter público, e así defender os intereses dos traballadores, nun momento en que as
leis laborais estaban pouco desenvolvidas e tiñan unha vocación paternalista cara ás
mulleres. A natureza da Lei de 13 de marzo de 1900 viña marcada no seu artigo 2
como fiscalizadora de toda a lexislación laboral coas excepcións legais.

Posteriormente a Real orde de 24 de xaneiro de 190710 complementou o Regulamento
da Inspección de Traballo. A seguir, co fin de delimitar as funcións que debían asumir
os inspectores rexionais, promulgouse a Real orde de 15 de marzo de 190711. Pouco
despois, pola Real orde de 22 de xullo de 1907, publicouse un informe do Instituto de
Reformas Sociais en que se definían as facultades da Inspección de Traballo. As com-
petencias das xuntas locais e provinciais en materia de inspección fronte aos inspec-
tores provinciais de Traballo serían ditaminadas polo Real decreto de 28 de xaneiro
de 190812:

Primeiro. Que a Xunta Local de Reformas Sociais de Barcelona cumpra sen escusa ningunha

todas as disposicións gobernativas referentes ao servizo da inspección do traballo, as cales

están en perfecta harmonía co espírito e a letra da Lei de mulleres e nenos.

Segundo. Que as xuntas provinciais e locais de Reformas Sociais carecen de título legal

para verificaren actos de inspección do traballo, agás nos casos e dentro dos límites xa

determinados polas disposicións vixentes, ou naqueles outros en que, por excepción, se

lles autorizar en virtude de ulteriores disposicións; mais sempre con referencia a unha

orde ou esfera da inspección xeral, que terá de fixarse en termos expresos e concretos para

cada caso.

Terceiro. Que serán reputados como ilegais todos aqueles actos de inspección de traballo

que non se axusten nun todo a estas disposicións, que deberán ser observadas por todas as

xuntas locais e provinciais.

10 Gaceta de Madrid de 26 de xaneiro de 1907.

11 Gaceta de Madrid de 16 de marzo de 1907.

12 ESPUNY TOMÁS, M.ª J. (2006) [en liña] «Los orígenes de la Inspección de Trabajo en España (1906

2006)» Revista Iuslabor 0/2006. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://www.upf.edu/

iuslabor/012006/Historia.MJesusEspuny.htm>.
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Aínda que as funcións dos inspectores estaban reguladas, o traballo na súa orixe era
totalmente dificultoso, pois atopaban multitude de problemas á hora de o levaren a
cabo e as inspeccións non eran ben vistas nin polos patróns nin polos gobernantes: os
patróns negábanlles a entrada aos seus talleres ou as autoridades locais opoñían resis-
tencia (os alcaldes acostumaban ser os presidentes das xuntas locais de Reformas
Sociais).

Coa Lei reformada, relativa aos accidentes do traballo, de 10 de xaneiro de 192213,
o 21 de abril do mesmo ano publícase un regulamento provisional para o servizo de
inspección, que no seu artigo 1, en relación co artigo 20 da mencionada lei, establece
«que teñen capacidade para esa acción: A) Os inspectores propiamente ditos. B) Os
auxiliares dos inspectores. C) As comisións de inspectores das xuntas de Reformas
Sociais»14.

O Regulamento de 9 de maio de 1931 da Inspección de Traballo dá un paso máis no
obxecto da propia Inspección, que non é outro que o de vixiar o cumprimento das leis
laborais e servir de garantía dos dereitos dos traballadores desde o inicio da lexislación
da Inspección en 1906. Este é o primeiro paso para que as mulleres accedan á Inspec-
ción de Traballo, pois as condicións establecidas na lei republicana modifican a idade
necesaria e aumentan os dereitos da muller.

Neste novo regulamento téñense en conta os acordos da V Conferencia Internacional
de Traballo reunida en Xenebra no ano 1923 para determinar os principios xerais da
inspección do traballo, así como a doutrina establecida polo Consello de Traballo. No
seu artigo 2 indícase a competencia da Administración laboral nestes termos15:

...a inspección de traballo corresponde ao persoal da Inspección nomeado polo Ministerio

de Traballo e Previsión. En casos especiais, especificados nas disposicións vixentes, exercen

tamén as funcións de inspección, como elementos auxiliares da Inspección de Traballo, as

delegacións do Consello de Traballo.

Nos artigos 3, 4 e 5 sinálanse as categorías de inspector de Traballo a teor do regu-
lamento, a cualificación de autoridade pública destes inspectores aparece no artigo
8; e no artigo 9 recóllense as condicións que han de reunir os designados para o

13 Gaceta de Madrid de 22 de abril de 1922.

14 Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1922.

15 Gaceta de Madrid de 12 de maio de 1931.

O PAPEL DA MULLER NA INSPECCIÓN DE TRABALLO EN ESPAÑA



88

cargo de inspector, que serán as de ser español e maior de idade, estar en pleno uso
dos seus dereitos civís e políticos, contar coa instrución necesaria e ser de moralidade
irreprochable.

A facultade sancionadora atribuída a unha autoridade propiamente laboral non apare-
ce até a Lei de 13 de maio de 193216, e o regulamento para a súa aplicación de 23 de
xuño, creadora das delegacións provinciais de Traballo. Esta lei tratou de asegurar as
condicións necesarias de competencia e aptitude das persoas que habían de desempe-
ñar os cargos de delegados e inspectores de Traballo mediante concurso-oposición en
que puidesen aquilatarse os méritos dos aspirantes en virtude dun principio de rigorosa
selección.

O Decreto de 24 de maio de 193517, coa intención de evitar as arbitrariedades
ministeriais e establecer as competencias de preparación dos inspectores, regulou as
condicións necesarias para nomear delegados e inspectores no seu artigo 1: estes de-
bían posuír o titulo de facultativo do Estado ou ser graduados de escola social; non
pertencer no momento nin con anterioridade, salvando que se desen de baixa dous
anos antes do seu nomeamento, a asociacións obreiras ou patronais; contar cando
menos 30 anos de idade e non ter condena por delitos comúns.

A Lei de 15 de decembro de 1939 derrogou a Lei de 13 de maio de 1932 e estableceu
no seu artigo 6:

O ingreso como inspector de Traballo realizarase sempre pola clase de inspector provin-

cial de terceira, logo de concurso-oposición entre persoas que posúan os títulos de enxeñeiro

ou avogado. En defecto de aspirantes con eses títulos, admitirase os que posúan outros de

carácter universitario superior. O ingreso na categoría de subinspectores efectuarase por

oposición entre persoas que posúan o título de bacharel ou outros secundarios análogos.

No artigo 9 indícase que «os membros do Corpo Nacional de Inspección do Traballo
seguirán sometidos ao réxime xeral da Lei de funcionarios de 22 de xullo de 1918 e o
seu regulamento, ou ás disposicións que se ditaren, no que respecta a traslados,
correccións, licenzas, excedencias, separacións do servizo, cesamentos, xubilacións,
pensións etc.»18. Esta lei foi desenvolvida polo Decreto de 13 de xullo de 194019.

16 Gaceta de Madrid de 15 de maio de 1932.

17 Gaceta de Madrid de 25 de maio de 1935.

18 BOE de 29 de decembro de 1939.

19 Gaceta de Madrid de 10 de agosto de 1940.
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Na Lei de 4 de maio de 1948, pola cal se constitúe o Corpo Nacional de Inspección
Técnica de Previsión Social dependente do Ministerio de Traballo, establécense as
funcións da devandita inspección, que serán as de vixilancia das entidades, os servizos
e os organismos que practiquen o seguro ou reaseguro de accidentes de traballo, as
entidades ou os organismos que actúen ou colaboren no seguro obrigatorio de
enfermidade, e outros. No seu artigo 5.2 sinala:

O ingreso neste [corpo] realizarase sempre polas vacantes que existiren nas prazas de

inferior categoría logo de oposición entre españois varóns maiores de 23 anos e menores

de 45 que posúan calquera dos títulos seguintes: licenciado en Dereito, licenciado en Cien-

cias Económicas, Actuario, Intendente Mercantil ou outro título análogo que se determi-

nar na convocatoria.

Como pode comprobarse, esta lei deixa fóra da Inspección de Traballo as mulleres.

No artigo 8 apúntase que «os funcionarios do Corpo Nacional de Inspección Técnica
de Previsión Social estarán sometidos ao réxime xeral da Lei de funcionarios»20.

O Convenio da OIT sobre a inspección do traballo, de 11 de xullo de 1947, ratificado
polo Instrumento de 14 de xaneiro de 1960 recolle no seu artigo 6 que «o persoal de
inspección deberá estar composto de funcionarios públicos cuxa situación xurídica e
cuxas condicións de servizo lles garantan a estabilidade no seu emprego e os
independicen dos cambios de goberno e de calquera influencia exterior indebida».

Por outra parte, no artigo 7 sinálase que:

1. Coa reserva das condicións a que a lexislación nacional suxeite a contratación de fun-

cionarios públicos, os inspectores do traballo serán contratados tomándose unicamente en

conta as aptitudes do candidato para o desempeño das súas funcións.

2. A autoridade competente determinará a forma de comprobar esas aptitudes.

3. Os inspectores do traballo deberán recibir formación adecuada para o desempeño da

súas funcións.

No artigo 8 dise que «as mulleres e os homes serán igualmente elixibles para formaren
parte do persoal de inspección, e, cando for necesario, asignaránselles funcións
especiais aos inspectores e ás inspectoras, respectivamente»21.

20 BOE de 5 de maio de 1948.

21 BOE de 4 de xaneiro de 1961.
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Coa promulgación do Decreto 1564/1959, de 10 de setembro22, adáptase á Lei de 15
de xullo de 1954, reguladora da situación administrativa dos funcionarios da Admi-
nistración civil do Estado, o regulamento orgánico do Corpo Nacional de Inspección
de Traballo; isto deixa sen efecto o artigo 9 da Lei de 15 de decembro de 1939 e os
artigos 16 e 17 do Regulamento de 13 de xullo de 1940.

A Lei 39/1962, de 21 de xullo23, precedente da actual, sinala no seu artigo 16 o
sometemento dos inspectores de Traballo ao réxime da lexislación xeral dos funcio-
narios públicos, e no artigo 18 establece:

Un. O ingreso no Corpo da Inspección Nacional de Traballo efectuarase por oposición

pola categoría de entrada a que poidan concorrer os españois dun ou outro sexo que estean

en pleno goce dos seus dereitos civís e acrediten a aptitude física necesaria, así como estar

en posesión dos títulos facultativo, universitario ou de escola especial superior...

Por esta lei derróganse as leis de 15 de decembro de 1939 e de 4 de maio de 1948, que
prohibían o acceso ás mulleres, aínda que as disposicións de aplicación destas conti-
nuarán até o seu desenvolvemento regulamentario. A integración do Corpo Nacional
de Inspección Técnica de Previsión Social e a Delegación de Traballo para extinguir,
co obxecto de confeccionar unha escala única, producirase coa Lei 228/1963, de 28
de decembro24.

As leis reguladoras da Inspección están sometidas tamén á normativa reguladora do
acceso á función pública, e por tanto á Lei 109/1963, de bases dos funcionarios civís
do Estado, cuxo texto articulado foi aprobado polo Decreto 310/1964, de 7 de febreiro25.
Este apuntaba no artigo 30.2, como regra xeral, o principio de non-discriminación por
razón de sexo. A mencionada regra parecía en principio a plena realización da igualdade
de xénero en materia de acceso á función pública.

Porén, a pesar deste principio xeral contido na lexislación, existía unha clara tenden-
cia discriminatoria, como pode observarse no preámbulo da devandita lei, que indica
que as limitacións que se establecen ao principio xeral de non-discriminación están

22 BOE de 17 de setembro de 1959.

23 BOE de 23 de xullo de 1962.

24 BOE de 31 de decembro de 1963.

25 BOE de 15 de febreiro de 1964.
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baseadas en «feitos ou circunstancias naturais de tan doada e obvia comprensión que
resulta redundante ou inútil a súa xustificación polo miúdo... sen outra traba que a
derivada da existencia de traballos que esixen esforzos desmesurados». Esta lei ex-
ceptuaba, conforme a tal criterio, as Forzas Armadas, os institutos armados, a xudicatura
e a Mariña Mercante.

O Regulamento da Inspección de Traballo, Decreto 2122/1971, de 23 de xullo26, esta-
blecía que podían concorrer ás probas de ingreso no corpo da Inspección de Traballo
os españois seculares dun ou outro sexo maiores de 21 anos, que estivesen en pleno
goce dos seus dereitos civís, que acreditasen estar en posesión do título universitario
ou de escola superior e que carecesen de defecto físico ou enfermidade que impedise
o exercicio das funcións inspectoras.

A Lei 42/1997, de 14 de novembro, ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade
Social27, e o Real decreto 138/2000, de 4 de febreiro, polo cal se aproba o Regulamento
de organización e funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social28,
limítanse a sinalar de xeito conciso que poderán ingresar nos corpos de inspectores e
subinspectores de Traballo os españois maiores de idade con titulación, respectiva-
mente, superior ou de diplomado universitario. Pola súa vez, a vixente lei sinala na
súa exposición de motivos os cambios producidos en España e a nova organización
territorial xurdida da Constitución de 1978, á cal han de someterse as novas normas
reguladoras da Inspección.

Configúrase o sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social como un espazo
en que coexisten as potestades estatais e autonómicas. Constitúese como unha inspec-
ción global ou total, competente para controlar o cumprimento da lexislación laboral
e da Seguridade Social no seu conxunto, e afastada do modelo de inspeccións plurais
e fragmentadas. Así mesmo, o artigo 17.3 desta lei prevé que, a través de acordos
entre a Administración xeral do Estado e cada comunidade autónoma, poida estable-
cerse a adscrición orgánica de funcionarios da Inspección de Traballo e Seguridade
Social á Administración autonómica.

26 BOE de 21 de setembro de 1971.

27 BOE de 5 de novembro de 1997.

28 BOE de 16 de febreiro de 2000.
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A promulgación da Lei 54/2003, de 12 de decembro, que modificou a Lei 31/1995, de
8 de novembro, de prevención de riscos laborais, atribúelles aos funcionarios técnicos
das administracións autonómicas funcións comprobatorias das condicións de
seguridade e saúde nas empresas e centros de traballo29.

3. A incorporación da muller á Inspección de Traballo

Do mesmo modo que as leis sobre a implantación da Inspección de Traballo se abriron
paso no noso sistema lexislativo paulatinamente até chegar aos nosos días, o ingreso
das mulleres na función pública, en concreto na Inspección de Traballo, foi tardío,
intermitente e reducido até datas recentes en que a muller participa en igualdade de
condicións no acceso á carreira da inspección ou subinspección de Traballo.

Se as primeiras funcións realizadas polos inspectores levaban aparelladas nas súas
orixes connotacións educativas para os empresarios pouco formados (a lexislación
preocupábase de protexer mais sen causar vexacións á industria, polo que se reco-
mendaba a maior cortesía cos patróns e industriais), estas estaban levadas a cabo por
funcionarios masculinos na súa ampla totalidade, xa que o acceso á industria para
unha muller e cos requisitos esixidos era realmente difícil.

En que momento irrompe a muller na Inspección de Traballo, cales foron as primeiras
mulleres en facelo, así como ao abeiro de que normas concretas puideron acceder ao
posto de traballo é o que analizaremos nesta sección.

O 10 de marzo de 193330, conxuntamente con cincuenta opositores varóns, aproba a
oposición para o posto de inspector provincial de Traballo a primeira muller, Isabel
Oyarzábal Smith31 (Figura 1).

29 MONTOYA MELGAR, A. (2006) «Cien años de Inspección de Trabajo en España» Revista Española de

Derecho del Trabajo 132, pp. 849-874.

30 Gaceta de Madrid de 12 de marzo de 1933.

31 PAZ TORRES, O. (2010) Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974). Una intelectual en la Segunda República

Española. Del reto del discurso a los surcos del exilio. Sevilla, Xunta de Andalucía, p. 229.
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Figura 1. Oposicións de 1933. Inspección Provincial de Traballo.

Posteriormente, en maio de 1934 confírmase no cargo de inspector provincial de
Traballo as persoas ingresadas en virtude do concurso-oposición que o 1 de abril dese
ano cumpriran un ano de servizos, entre as cales atopamos que só existe unha única
muller, a señora Oyarzábal, e trinta e catro varóns32.

Pola contra, no cargo de inspector auxiliar de Traballo, escala inferior á de inspector
provincial de Traballo, no ano 1933 ingresaron en virtude de concurso-oposición vinte
e dúas mulleres, que son as seguintes: Ana Almazán Francos, Isabel Álvarez Serrano,
Mercedes Casal Pons, M.ª del Carmen Cuervo Radigales, María Domenech Escoté,
Jimena Fernández de la Vega y Lombán, Benilde García y García, M.ª Luisa González
Gómez, Juana Hernández Navarro, Carmen Martínez del Rincón, Teresa Moreno
Aranzadi, Carmen Murillo Arriola, M.ª Manuela Porres y Fajardo, M.ª de la Piedad
Pou Godori, M.ª del Carmen Sánchez Serrano, Teresa Sánchez Serrano, María San-
cho Adrover, Mª de la Cinta Serrano Piñana, Ángela Vázquez Isabel, María Vélaz de
Medrano Conedese, Carmen Vitores Sáez e Narcisa Zancada Ruata. Xunto con elas
aprobaron centro trinta e seis varóns33 (Figura 2). Ao ano seguinte, 1934, son confir-
madas no cargo só oito desta vinte e dúas mulleres.

O comezo da participación das mulleres vén determinado pola aplicación das leis
republicanas e prodúcese ao abeiro delas: a Lei de 13 de maio de 1932 e o correspon-
dente Regulamento de 23 de xuño de 1932, que favorecían o acceso en condicións de
maior igualdade para mulleres e homes amparado na Constitución de 1931, a cal
proclama o dereito á igualdade entre homes e mulleres.

32 Gaceta de Madrid de 18 de maio de 1934.

33 Gaceta de Madrid de 13 de abril de 1933.
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Durante o período da guerra civil o acceso á Inspección quedou paralizado no ano
1936. Despois, a Orde de 22 de xuño de 1937, do Ministerio de Traballo, dispuxo que
os inspectores auxiliares de Traballo que nela se mencionaban fosen reintegrados ao
servizo activo con pleno recoñecemento de todos os seus dereitos34. De todos eles,
corenta e dous eran varóns e soamente había cinco mulleres (Figura 3).

Figura 3. Oposicións de 1937. Incorporación de inspectores.

O 8 de maio de 1938, «vistas as instancias de reingreso formuladas ao abeiro do
Decreto de 27 de setembro de 1936 polos inspectores auxiliares de Traballo que foron
dona María Vélez de Medrano e dona María de la Cinta Serrano y Piñana, declaradas
cesantes en virtude da aplicación do Decreto de 21 de xullo do propio ano. Este Mi-
nisterio de acordo co prevido na alínea d) do art. 3.º do Decreto de 27 de setembro de
1936 tivo a ben confirmar a separación de que se fixo obxecto ás expresadas inspec-
toras auxiliares de Traballo»35.

Figura 2. Oposicións de 1933. Inspección Auxiliar de Traballo.

34 Gaceta de Madrid de 2 de xullo de 1937.

35 Gaceta de Madrid de 8 de maio de 1938.
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O 20 de maio de 1938, a causa das mobilizacións decretadas polo Goberno da Segun-
da República, prodúcense baixas momentáneas de grande importancia que fan quedar
as provincias desprovistas dos necesarios delegados e inspectores de Traballo. O Mi-
nisterio procede a nomear como delegados de Traballo de segunda clase con carácter
interino sete inspectores provinciais de Traballo entre os cales non se atopa ningunha
muller.

Con esta mesma data noméanse sesenta e cinco inspectores de Traballo con carácter
interino como inspectores provinciais de Traballo. Entre eles, só tres mulleres: Isabel
Álvarez Serrano, M.ª Luisa González Gómez e Ángela Vázquez Isabel.

De igual maneira, procédese a nomear vinte e catro delegados de Traballo de terceira
clase con carácter interino entre os actuais auxiliares de delegación. Deles, sete son
mulleres: María del Carmen Laguna Tasón, Luisa Amo del Amo, María Verbosa de
Miguel, Filomena Jorcano Bastida, Carmen Rabadán Martín, María de los Ángeles
Pérez Cristóbal e Ángeles Pons Goldoni36.

O 19 de xullo de 1940 o Ministerio de Traballo determina a escala provisional dos
funcionarios en activo que constitúen o Corpo Nacional de Inspección de Traballo,
escala de inspectores, tanto xerais de primeira, segunda ou terceira clase como ins-
pectores provinciais de primeira, segunda ou terceira clase. Dun total de setenta e seis
non existe ningunha muller37.

Na convocatoria de concurso-oposición por Orde de 5 de xullo de 1940 para cubrir
prazas de inspectores provinciais de Traballo de terceira clase aproba un total de cin-
cuenta e dous inspectores, entre os cales non hai ningunha muller. Os méritos tidos en
conta son a cualificación obtida nos exercicios e os méritos e servizos prestados que
afectan ao grao de doutor, título de enxeñeiro, servizos ao glorioso alzamento nacio-
nal, en campaña, con grao de capitán, tenente ou alférez, medalla militar individual,
publicacións editadas e servizos prestados ao Ministerio38.

Todo isto evidencia que a muller neste momento non tiña cabida dentro da Inspección
de Traballo, as trabas impostas a través dos méritos necesarios para acadar o posto
éranlle imposibles de superar neste momento.

36 Gaceta de Madrid de 26 de maio de 1938.

37 BOE de 26 de xuño de 1940.

38 BOE de 8 e 10 de xaneiro de 1941.
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Se seguimos a analizar as vacantes de ascenso para inspectores de Traballo xerais de
segunda categoría que se nomean por Orde de 10 de febreiro de 1941, estas son adxu-
dicadas todas a homes39. O 26 de maio de 1941 prodúcense novos nomeamentos de
inspectores provinciais de Traballo de segunda categoría en que tampouco existe nin-
gunha muller40. O 2 de xuño de 1941 noméase inspectores provinciais de Traballo de
terceira clase nove «cabaleiros mutilados», entre eles, como é obvio, ningunha muller41.

O 6 de febreiro de 1942 desígnase un total de dezaseis inspectores de entidades ase-
guradoras de accidentes de traballo e institucións de previsión, só unha muller42. O 31
de marzo de 1943 apróbase por concurso-oposición vinte e cinco inspectores provinciais
de Traballo de terceira clase do Corpo Nacional de Inspección do Traballo, todos eles
homes43. O 14 de maio de 1943 resólvese o concurso de inspectores de Traballo de
terceira categoría unha vez tivera lugar o curso correspondente entre cabaleiros muti-
lados de guerra, cun total de cinco novos inspectores44 sen que as mulleres tivesen
acceso a esta forma de entrar na Inspección de Traballo. O 25 de maio de 1943 resólvese
o concurso oposición de inspectores provinciais de Traballo de segunda clase e noméase
catro inspectores45, entre os cales tampouco existe representación feminina. O 31 de
decembro de 1946 cóbrense trinta prazas de inspectores provinciais de Traballo de
terceira clase do Corpo Nacional de Inspección de Traballo, todas elas ocupadas por
opositores masculinos46.

Por Orde de 23 de xuño de 1950 disponse «a inclusión de dona María Luisa González
Gómez no ascenso en corrida de escalas do Corpo de Inspectores Auxiliares de
Traballo»47. Con anterioridade, por Orde de 21 de xaneiro de 1946, producírase o
ascenso en corrida de escalas ao cargo de subinspectores de primeira clase de vinte e
cinco subinspectores de segunda que se encontraban en servizo activo e outros tres
que se encontraban en servizo de supernumerarios sen soldo.

39 BOE de 19 de febreiro e 8 de marzo de 1941.

40 BOE de 6 xuño de 1941.

41 BOE de 18 de xuño de 1941.

42 BOE de 14 de febreiro de 1942.

43 BOE DE 9 de abril de 1943.

44 BOE de 24 de xuño de 1943.

45 BOE de 21 de xuño de 1943.

46 BOE de 4 de xaneiro de 1947.

47 BOE de 19 de agosto de 1950.
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María Luisa, que era apta para o ascenso, non foi en principio incluída no ascenso
xeral por non corresponderlle de acordo coa data de nacemento que se lle supoñía
segundo figuraba na escala. Atinxiu tamén tal ascenso no ano 1946, é dicir, cando lle
correspondía segundo a súa data de nacemento, polo que é ascendida aínda que con
catro anos de atraso.

O 23 de xuño de 1950 Carmen Murillo Arriola (supernumeraria sen soldo) pasa a
ocupar de forma definitiva o seu lugar na escala no corpo de inspectores auxiliares de
Traballo. Ao igual que ocorrera con María Luisa González Gómez, en 1946 non se
produciu o seu ascenso na escala, tivo que agardar catro anos para que lle fose
recoñecido o seu dereito en igualdade de condicións cos seus compañeiros masculi-
nos, que xa ascenderan catro anos antes48.

Na Orde de 24 de novembro de 1950 apróbase a escala de inspectores do Corpo
Nacional de Inspección de Traballo. Na totalidade de inspectores de todas clases non
consta unha soa muller49. A Orde de 30 de xaneiro de 1951 modifica os cadros de
persoal a teor do disposto na Lei de 9 de maio de 195050, mais nos nomeamentos e
ascensos que se producen non aparece o de ningunha inspectora51. O 16 de febreiro de
195152 e o 30 de xuño de 195253 novamente teñen lugar nomeamentos sen que figure
ningunha muller. Durante anos sucesivos realízanse modificacións na escala en que
os inspectores ascendidos son sempre na súa totalidade homes.

O 10 de xaneiro de 1958 cóbrense tres prazas do corpo de inspectores técnicos
provinciais de segunda clase con tres inspectores, un de eles en situación de exceden-
cia e os outros dos por ascenso da escala; de novo, non aparecen mulleres54. O 22 de
xaneiro de 1960 noméanse doce novos inspectores técnicos provinciais de terceira
todos eles homes55.

48 BOE de 1 de setembro de 1950.

49 BOE de 28 de novembro de 1950.

50 BOE de 11 de maio de 1950.

51 BOE de 3 marzo de 1951.

52 BOE de 6 de abril de 1951.

53 BOE de 11 de xullo de 1952.

54 BOE de 7 de febreiro de 1958.

55 BOE de 28 de xaneiro de 1960.
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A Sección Central da Inspección de Traballo publica a relación de opositores admiti-
dos á práctica do concurso-oposición convocado pola Orde ministerial de 28 de mar-
zo de 1960 para cubrir dez prazas de inspectores técnicos de Traballo de terceira
clase, máis as vacantes que se produzan até finalizar os exames.

Na relación mencionada atopamos, dos oitenta e nove opositores, dúas mulleres. Do
total dos presentados56, neste concurso acadaron a praza dezaoito, entre eles ningunha
das dúas aspirantes57. Durante o ano 1963 non se produce ningún ingreso feminino no
corpo nin tampouco ningunha subida de escala (Figura 4).

Figura 4. 1940-1963. Ingresos na Inspección de Traballo.

Na escala de inspectores provinciais de Traballo, en 31 de decembro de 1963, antes
de se producir a unificación dos corpos de inspección, dun total de cento oitenta ins-
pectores hai oito mulleres58.

O 24 de xaneiro de 1964 disponse o acoplamento do cadro de inspectores provinciais
de Traballo en execución da Lei 228/1963, de 28 de decembro. Nesta reestruturación
encontramos catro mulleres, dun total de cento setenta inspectores de todas as clases59

(Figura 5).

56 BOE de 22 de xuño de 1960.

57 BOE de 7 de xuño de 1961.

58 BOE de 28 de xaneiro de 1965.

59 BOE de 8 de febreiro de 1964.
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Figura 5. 1964. Acoplamento do cadro de inspectores.

No mesmo ano de 1964 noméase dúas mulleres na Inspección. O 28 de xuño de 1966
prodúcese o nomeamento doutra muller dun total de vinte e cinco nomeamentos60. En
1967 noméase inspectora técnica unha muller entre un total de vinte e cinco
nomeamentos61. No ano 1968 non houbo nomeamentos e temos que esperar ao ano
1969, en que son nomeadas seis mulleres dun total de vinte e cinco inspectores62

(Figura 6).

Figura 6. 1969. Nomeamentos de inspectores.

No ano 1972 ingresan como inspectores da escala técnica do Corpo Nacional de Ins-
pección de Traballo trinta e cinco traballadores, tres deles mulleres63. En 1973 acce-
den ao posto trinta e un inspectores técnicos de traballo, dos cales outros tres son
mulleres64. No ano 1974, dos vinte e cinco inspectores, tres son mulleres65. En 1975

60 BOE de 12 de xullo de 1966.

61 BOE de 6 de xullo de 1967.

62 BOE de 7 de xullo de 1969.

63 BOE de 24 de abril 1972.

64 BOE de 26 de marzo de 1973.

65 BOE DE 16 de maio de 1974.
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son nomeados trinta e un inspectores de traballo, catro mulleres entre eles66. No ano
1977 só ingresa unha muller, e na convocatoria do ano 1978, seis mulleres dun total
de vinte e seis inspectores67.

O ano 1978 marca o inicio dunha importante etapa para España, a promulgación da
Constitución e o inicio da democracia van determinar un paso definitivo cara ao camiño
igualitario entre homes e mulleres no acceso á carreira da Inspección de Traballo.
Primeiro de forma tímida, pois no ano 1979 ingresan sete mulleres; en 1980, nove; en
1985, vinte e unha; en 1990, vinte e dúas; e en 1993, sesenta; até chegar aos nosos
días, en que encontramos que as mulleres superan os homes na Inspección de Traballo,
ao seren catrocentas vinte e nove dun total de oitocentos trinta e un inspectores con
data de 1 de agosto de 2010 (Figura 7).

Figura 7. 2010. Colectivo de Inspectores de Traballo.

4. A Inspección de Traballo ante a discriminación da muller por razón de sexo

Como puidemos ver na sección anterior, ao igual que no resto da función pública, no
corpo de inspectores de Traballo a integración da muller en plena igualdade co home
foi en paralelo á evolución social e política, con pequenas doses de recoñecemento da
igualdade de dereitos nalgúns casos e perdas substanciais destes noutros.

As mulleres tiveron que agardar a que a sociedade lles permitise acudir ás oposicións
e optar a unha praza tras unha longa peregrinación para seren vistas en igualdade cos
varóns. As pexas, alén de xurídicas, na súa maioría eran sociais: determinados traballos
estaban reservados para os homes e as mulleres non tiñan cabida neles.

66 BOE DE 2 de xullo de 1975.

67 BOE 28 de maio de 1979.
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A pesar disto, vimos como houbo mulleres pioneiras que desde 1933 participaron na
Inspección de Traballo; tamén como foron sorteando as dificultades existentes á hora
de que se lles recoñecesen uns ascensos para os cales tiveron que loitar, mentres que
para o seus compañeiros varóns todo era moito máis doado.

As primeiras mulleres en participar no ámbito público fano para reclamaren melloras
no privado, pois as leis o único que fan nun primeiro momento é reducir a muller ao
fogar e á familia e propiciar a súa invisibilidade.

Coa proclamación da Segunda República, as mulleres séntense implicadas no proxecto,
en tanto que se converten nun dos grupos sociais con maiores esperanzas depositadas
e cunha visión máis construtiva do novo réxime. Nunha sociedade tradicionalmente
desigual cara a elas, a chegada da Segunda República abre a porta ás reformas sociais
e xurídicas que lles son favorables.

A Constitución de 1931 establecía no seu artigo 2 a igualdade de todos os españois
ante a lei; e o Decreto de 9 de maio do mesmo ano, que establecía o Regulamento para
o servizo da Inspección de Traballo, xa no seu preámbulo recoñecía a necesidade
dunha nova lexislación do traballo segundo a realidade social daqueles momentos.

Por outra parte, o preámbulo do devandito regulamento sinala a importancia dos acordos
da V Conferencia Internacional do Traballo reunida en Xenebra no ano 1923 para
determinar os principios xerais da inspección, e a doutrina establecida polo Consello
de Traballo adaptada aos novos tempos. Esta nova etapa lexislativa no noso país trouxo
unha importante novidade na Inspección de Traballo, a regulación dun sistema de
acceso ao corpo por oposición, o que levou a que en 1933 se realizasen as primeiras
oposicións.

Isto permitiu que en tales oposicións aparecese por primeira vez unha muller, Isabel
Oyarzábal Smith, que como sinala Olga Paz Torres no seu libro68, tivo que xustificar
a súa presentación como aspirante nas oposicións cunha carta dirixida ao subsecreta-
rio do Ministerio de Traballo e Previsión.

Nesta carta alega unha serie de méritos: a súa experiencia como conselleira técnica da
delegación gobernamental na XV e XVI Conferencia Internacional do Traballo, que
tiveran lugar en Xenebra nos anos 1931 e 1932; o seu labor na preparación do Con-
greso de Estatística anexo a ese ministerio durante máis dun ano; ser vogal do Padroa-
do do Instituto de Reeducación de Inválidos «cando dependía de Traballo e na actua-
lidade»; ser membro das «Academias de Ciencias de Cádiz e de Málaga e da de Ciencias

O PAPEL DA MULLER NA INSPECCIÓN DE TRABALLO EN ESPAÑA



102

Sociais de Norte América»; a publicación no Daily Herald de Londres de artigos
relacionados coas condicións do traballo en España, e nomeamentos como o de mem-
bro do Comité de Técnicos do Traballo Feminino, con carácter consultivo, polo Con-
sello de Administración da Oficina Internacional do Traballo de Xenebra, na sesión
n.º 56, de xaneiro de 1932.

O ingreso desta singular muller na Inspección de Traballo supuxo un avance para a
época que, desgraciadamente, sufriu en poucos anos un importante retroceso marcado
pola guerra civil e a ditadura. Durante moitos anos as mulleres estiveron apartadas da
posibilidade de opositaren e obteren unha praza en igualdade de condicións cos homes.

Coa publicación da Constitución de 1978, que de forma clara di no seu artigo 9.2 que:

Corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade

do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas; remover os obstáculos

que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns

na vida política, económica, cultural e social.

e da lexislación de desenvolvemento, foise publicando unha nova normativa acorde
co século XX, e para unha sociedade que pedía a berros condicións máis igualitarias.
Foron dándose pasos sucesivos e definitivos para o recoñecemento lexislativo en
igualdade de condicións para homes e mulleres.

A promulgación dos dereitos dos traballadores a través do Estatuto dos traballadores
en 198069 e as súas sucesivas reformas, incluída a levada a cabo pola Lei 62/2003, de
30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social70, deixaron claro
o referente aos dereitos dos traballadores na relación laboral (art. 4.2. do Estatuto dos
traballadores):

A non ser discriminados directa ou indirectamente para o emprego, ou unha vez empregados,

por razóns de sexo, estado civil, idade dentro dos límites marcados pola lei, orixe racial ou

étnica, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas, orientación sexual, afi-

liación ou non a un sindicato, así como por razón de lingua, dentro do Estado español.

68 PAZ TORRES, O. (2010) Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974). Una intelectual en la Segunda República

Española. Del reto del discurso a los surcos del exilio. Sevilla, Xunta de Andalucía, p. 232.

69 BOE de 14 de marzo de 1980.

70 BOE de 31 de decembro de 2003.
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As normas que sucesivamente foron publicadas no noso país para lograr a igualdade
son normas que afectan ás mulleres, e como tales han de ser defendidas pola Inspec-
ción de Traballo; e, ademais, son de aplicación dentro dela. Neste sentido a Lei 39/
1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das
persoas traballadoras71, veu propiciar que a muller poida traballar nas mesmas condi-
cións que o home.

A muller e o home necesitan ter cubertas esas necesidades familiares que son impor-
tantes para o seu desenvolvemento integral. Así mesmo, o traballo, ao cal dedican un
importante tempo da súa vida é tamén unha parte da súa realización como persoas e
como membros da sociedade a que pertencen. Por iso dentro da Inspección de Traballo
existen políticas de conciliación familiar que axudan os seus membros a cumpriren as
súas obrigas familiares e laborais do modo máis harmónico posible para realizaren o
seu traballo co menor risco físico ou mental. Por outro lado, entra dentro das funcións
da Inspección velar para que esta lei se cumpra con todas as garantías por parte de
todas as empresas.

De igual maneira, a Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes72, a través do desenvolvemento no noso país dos plans de igualdade
deu unha nova e poderosa ferramenta á Inspección para o seu traballo e para
implementala dentro do seu propio funcionamento.

Non debemos esquecer que o noso ordenamento debe cumprir coa normativa europea
que contempla a Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23
de setembro de 2002, 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 e ás condicións
de traballo73.

71 BOE de 6 de novembro de 1999.

72 BOE de 23 de marzo de 2007.

73 DOCE de 5 de outubro de 2002.
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1 Este artigo é un resumo do traballo academicamente dirixido do mesmo título tutelado pola profesora
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Resumo

O protagonismo político e social dos sindicatos nesta Galiza de inicio de século é innegábel.

No entanto, o imparábel proceso de institucionalización que sofren, a súa crecente burocrati-

zación e as incapacidades demostradas para lles facer fronte ás novidades organizativas e

culturais introducidas no mundo do traballo son retos que ameazan a súa supervivencia. Nesta

investigación abordaremos un destes desafíos que afrontan os sindicatos, concretamente o da

institucionalización que deriva do modelo de concertación dominante nas relacións laborais

españolas e galegas.

Palabras chave: sindicatos, concertación social, institucionalización.

Abstract

The political and social leadership of unions in Galiza in the early 21st century is undeniable.

However, the unstoppable process of institutionalization they experience, their increasing

bureaucratization and the proven disabilities to deal with social and cultural novelties

introduced to the working world are challenges that threaten their survival. In this research

we will approach one of the challenges that unions confront, particularly the one about the

institutionalization that comes from the dominant model of concentration in the Spanish and

Galician working relations.

Keywords: unions, social dialogue, institutionalization.
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1. Introdución

Son insistentes os que desde posicións aparentemente antagónicas certificaron nos
últimos tempos a defunción do sindicalismo. O sindicato, afirman, como ferramenta
protagonista da organización e a loita obreira no centro de traballo perdeu, se algunha
vez a tivo, toda utilidade. Desde sisudos diagnósticos ou desde o simple exabrupto
político tratan de enterrar cerca de douscentos anos de historia do movemento obreiro.

Ora ben, o certo, a pesar da insistencia dos que manteñen tales posicións, é que o prota-
gonismo das organizacións sindicais na Galiza de inicio de século, aínda no contexto
dun elevado desprestixio da actividade social e política, é manifesto e constatábel.
O impacto da folga xeral de 29 de setembro, mesmo se convocada con meses de atraso
a respecto da medida que a motivara, e da que decorreu na Galiza o 27 de xaneiro contra
a reforma das pensións, así como os numerosos conflitos laborais de maior ou menor
intensidade que protagonizan os sindicatos por toda a xeografía, así o evidencian.
Entón, que motiva o torrente de críticas de que día após día son vítimas os sindicatos?

Entendemos que as motivacións son variadas, porque, aínda que o ruído mediático
impida ás veces reparar nisto, as críticas son tamén de procedencia diversa e esencial-
mente diferentes. Por unha banda, encontramos o discurso da dereita política e os
seus voceiros mediáticos. Estas críticas son ben coñecidas e fan parte dunha vella
campaña que con maior ou menor intensidade alimentan desde a recesión económica
da década de 1960. Só os efectos da crise actual que sofremos e a necesidade de
disciplinar máis unha vez a clase obreira no marco dunha alarmante degradación das
súas condicións de vida explican a virulencia e intensidade que tomou o último capí-
tulo desta permanente campaña de acoso ás organizacións sindicais.

Por outra banda, máis novidosas, cando menos aparentemente, son as que desde
posicións de esquerda –mesmo de pretendida esquerda anticapitalista– se empeñaron
nunha operación suicida en que chamaban a fuxir dos sindicatos, iso si, sen presentar
calquera outra alternativa. Os partidarios de abandonaren a intervención política
lanzáronse contra o sindicalismo por dirixirse a un suxeito, o proletariado, que segun-
do afirmaban ficara diluído pola imparábel voracidade do capitalismo. Malia que con
vinte anos de atraso, houbo quen na Galiza se sumou a estas propostas con mesmo
menor éxito que os seus promotores da gauche divine ex marxista. Os propios
acontecementos e o incremento das tensións clasistas, no contexto de crise que vivi-
mos, evidenciaron a fraxilidade da operación e a maioría dos que a defenderon aínda
continúan na súa fuxida, supomos que preparando unha nova pirueta da súa
interminábel viaxe a ningunha parte.
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Non son estas as posicións críticas que tentaremos abordar neste traballo. O que real-
mente nos interesa son as que proveñen do propio sindicalismo organizado e que
denuncian o imparábel proceso de institucionalización de que están presas as organi-
zacións sindicais2 como resultado da súa participación no novidoso modelo de con-
certación social arestora dominante, construído sobre unha extensa tradición de cola-
boración obreiro-patronal sobre a práctica do diálogo social3.

Malia non ser este un fenómeno novo, si cremos que nun contexto de crise como o
que vivimos a institucionalización e burocratización que sofren en diversas medidas
as nosas organizacións sindicais supoñen, máis do que nunca, un verdadeiro lastre
para que desenvolvan o papel que historicamente cumpriron e que as traballadoras e
os traballadores demandan delas.

Tentaremos nas seguintes páxinas descubrir a natureza de tales fenómenos, con espe-
cial atención aos seus efectos no sindicalismo maioritario na Galiza. Porque o intere-
sante destes procesos que ameazan a supervivencia do sindicalismo como plataforma
reivindicativa é que non son exclusivos do sindicalismo galego nin tampouco do es-
pañol, e que non derivan dunha ou outra decisión ou orientación das direccións
sindicais. Existen, no capitalismo, bases obxectivas que posibilitan e promoven a
burocratización e institucionalización sindical, tal e como demostra que estes fenó-
menos se manifestasen de forma recorrente e xeneralizada en practicamente todos os
sindicatos.

2. Da fin dos gremios á autoorganización obreira: da prohibición ao recoñece-

mento e volta á prohibición

As primeiras experiencias de organización obreira no Estado español virán da man da
paulatina destrución das institucións do Antigo Réxime. Especial atención merece,
nesta substitución do réxime absolutista por un máis acaído ao modo de produción
capitalista, o decreto das Cortes de Cádiz de 1813 que estabelece a liberdade de in-

2 ANTUNES, R. (2003) Adeus ao traballo? Vigo, Edicións A Nosa Terra, p. 66.

3 MONTOYA MELGAR, A. (1997) «El diálogo social en el derecho del trabajo» Revista del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales 3, p. 141.
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dustria e o seu exercicio «sen necesidade de exame, título ou incorporación aos gre-
mios respectivos, cuxas ordenanzas se derrogan nesta parte»4.

Tal disposición, aínda que vai ser derrogada e posteriormente recuperada no marco
dos fráxiles equilibrios de poder entre liberais e conservadores, ten unha importancia
capital e marca a fin do predominio dos gremios como marco da organización laboral,
ao reducilos a entes fantasmagóricos unha vez que se lles arrancaban os seus
privilexios5.

Este decreto será a culminación dunha longa listaxe de disposicións normativas6 que
durante todo o século XVIII irían recortando os aspectos institucionais e funcionais
dos gremios. Tal proceso, xunto con outros como o da desamortización, é representa-
tivo da gradual substitución dos estreitos marcos das relacións de produción feudais
polas relacións de produción capitalista. A súa consolidación marcará asemade o
nacemento dun aparello estatal plenamente burgués que vai atopar, xa desde o primeiro
momento, no movemento obreiro un novo inimigo que ameazará a súa hexemonía.

Configurarase así un novo escenario social, político e económico protagonizado pola
pugna entre a burguesía e o proletariado. Esta pugna pasará por diferentes etapas que
podemos encadrar, coas peculiaridades específicas do noso propio desenvolvemento
histórico, no que a doutrina francesa deu en denominar fases de prohibición, de tole-
rancia e de recoñecemento, que con diferentes ritmos, avances e retrocesos percorreron
a maior parte dos novos estados burgueses europeos no tratamento da cuestión obreira
e as súas organizacións.

No caso do Estado español, e por extensión da Galiza, a fase de prohibición corres-
póndese coa etapa histórica en que a burguesía española está en proceso de afianza-
mento como clase dominante7, nos dous primeiros terzos do século XIX. Como no

4 Decreto das Cortes de Cádiz de 8 de xuño de 1813, sobre o libre estabelecemento de fábricas e o

exercicio de calquera industria téxtil, reproducido integramente en ALARCÓN CARACUEL, M. (1975)

El derecho de asociación obrera en España (1839-1900). Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo,

p. 311.

5 NÚÑEZ DE ARENAS, M. e TUÑÓN DE LARAT:, M. (1970) Historia del movimiento obrero español. Barcelo-

na, Editorial Nova Terra, p. 9.

6 Mesmo atopamos disposicións que se remontan ao século XVII, concretamente ao ano 1682, cando

Carlos II promulga a lei que permite ser dono de fábricas sen pertencer a ningún gremio.

7 ALARCÓN CARACUEL, M. (1975) op. cit., p. 12.
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resto de Europa, o proceder estatal estará decisivamente influenciado pola doutrina
liberal que predica o abstencionismo en materia laboral e a destrución de calquera
institución ou entidade que pretenda impedir a natural concorrencia capitalista. Alén
do mencionado Decreto de 8 de xuño de 1813, nesta lóxica destacan o Real decreto de
20 de xaneiro de 1834, que retomaría o espírito das Cortes de Cádiz a respecto dos
gremios e que recordemos foi derrogado en 1817 e 1834; e o Código penal de 1848,
en cuxos artigos 211 e 212 se sometía todas as asociacións ao réxime de consentimen-
to previo polo Estado8, mentres no 461 se punía as coalicións obreiras e, por tanto, as
súas actuacións en defensa de mellores condicións laborais.

A actitude prohibicionista non impediría un paulatino crecemento do movemento
obreiro ao ritmo da expansión industrial que se concentraría nese período na industria
téxtil catalá e na implantación dunha potente siderurxia vasca. Nesta fase, no caso
galego predominaron o mutualismo, o cooperativismo e as sociedades de resistencia.

Pola súa parte a fase de tolerancia corresponderase co último terzo do século XIX,
cando, aos poucos, vaia cedendo a etapa prohibicionista por causa da consolidación
das novas organizacións obreiras e os acontecementos políticos9 que facilitaron unha
mudanza da actitude coercitiva. Esta fase non implicará un recoñecemento xurídico
pleno, mais permitiralles ás organizacións sindicais actuaren na legalidade ao seren
despenalizadas as súas actividades. Doutro lado, a tímida actitude aperturista será
posta a proba coa aparición da Asociación Internacional de Traballadores (AIT), que
provocará contradicións e demostrará os estreitos marcos en que se moverán as
organizacións obreiras da época.

A etapa do recoñecemento, por fin, suporá a consolidación definitiva dunha regula-
ción de tipo garantista dos dereitos colectivos. Esta terceira fase virá precedida dunha
dura reacción ao período republicano que rematou co golpe de Estado do xeneral
Pavía –que disolvía o réxime parlamentar– e a disolución da Internacional en 1874,
que obrigará o movemento obreiro a pasar á clandestinidade. O período de recoñece-

8 O artigo 211 estabelecía os requirimentos para que unha asociación actuase na legalidade, mentres

que o artigo 212 marcaba as penas para aquelas asociacións e os seus integrantes que os incumprisen.

O artigo 461 desenvólvese so o ilustrativo título «Das maquinacións para alterar o prezo das cousas». DE

LA VILLA, L. E. (1984) Materiales para el estudio del sindicato. Madrid, Instituto de Estudos Laborais e

da Seguridade Social, pp. 58-59.

9 Referímonos á coñecida como Revolución setembrina e á I República.
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mento xurídico inaugurarase coa aprobación da Constitución de 1876, que entre outros
proclamaba o dereito de asociación, e consolidarase a partir de 1881, cando o réxime
se sentiu o suficientemente forte como para lles permitir saír á luz ás organizacións do
proletariado10.

A partir deste momento o asociacionismo obreiro non só operará como un dereito,
senón que en palabras de Alarcón será un «feito socialmente asimilado». O réxime
militar primorriverista non modificará, entendemos, tal recoñecemento. É certo que
desata unha dura represión contra as organizacións obreiras máis combativas, mais
non modifica, ao noso entender, o espírito do recoñecemento ao intensificar como
nunca a tentativa de cooptación dunha parte destacada do movemento obreiro.

Non será até o golpe de 1936 cando o Estado español feche a etapa do recoñecemento
xurídico para impor unha dramática fase de prohibición que virá acompañada da eli-
minación física dunha boa parte dos cadros e afiliadas e afiliados dos sindicatos e
partidos obreiros, para instalar no seu lugar unha impoñente estrutura burocrática ao
servizo do novo réxime.

Resistímonos a encadrar os case corenta anos de ditadura na etapa prohibicionista que
inaugura o golpe de estado de 1936. Os cambios operados na década de 1950, acom-
pañados da irrupción das organizacións sindicais, garda máis semellanzas co período
de recoñecemento que co de prohibición, a pesar de que os sindicatos actuaron na
ilegalidade até a década de 1970.

3. Transición, democracia e concertación. Novo escenario sindical con novos e

vellos protagonistas

Coa morte de Franco o 20 de novembro de 1975 e o inicio da segunda restauración
borbónica na figura de Xoán Carlos I vai dar comezo unha breve etapa chamada
«Transición» en que culminará un longo proceso que xa arrancara na década de 1950
e que provocará unha profunda transformación do panorama político e sindical no
Estado español.

10 ALARCÓN CARACUEL, M. (1975) op. cit., pp. 14-15.
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Esta intensa etapa histórica que se inicia coa morte do ditador e vai estar marcada por
unha fonda crise económica mundial determinará o escenario en que aínda se
desenvolve na actualidade o sindicalismo. E é que boa parte das forzas obreiras que
apostaban pola ruptura, e que contaban na altura cunha importante capacidade e un
amplo apoio por seren o elemento chave na oposición á ditadura, van saír desta
etapa encarreiradas sen remedio para o camiño da concertación e presas da lóxica de
Estado.

Mais antes de analizarmos os efectos da reforma no plano sindical, que culmina co
recoñecemento da liberdade sindical e a subscrición dos convenios da Organización
Internacional do Traballo (OIT) a este respecto, completaremos a descrición dun
asociacionismo operario que, alén do que xa rexistramos no punto anterior, vai coñecer
un momento decisivo, o nacemento dun movemento obreiro xenuinamente galego.

3.1. A reforma sindical e os Pactos da Moncloa. O camiño cara á institucionaliza-

ción sindical

En novembro de 1975 converxen no Estado español dous procesos. Por unha banda,
unha profunda crise internacional do modelo de acumulación capitalista que vai gol-
pear duramente a economía española; e, pola outra, a crise dun réxime político en
descomposición.

Ponse neste momento de manifesto a vontade do bloque da clase dirixente de pilotar
unha transición tranquila da ditadura á democracia, burguesa por suposto, sen mediar
ningunha ruptura cos case corenta anos de franquismo. Para esta tarefa contarán coa
colaboración da dirección do PCE (o que implicou CC. OO.) e dun PSOE (e UGT)
que tivo unha participación discreta na oposición ao franquismo, mais que reapare-
ce nestes anos fortemente apoiado e financiado pola poderosa socialdemocracia
alemá.

Serán estas forzas as que, ante a incapacidade da esquerda radical para articular unha
oposición de masas aos ritmos da Transición, lograrán canalizar dúas décadas de
mobilizacións pola mellora das condicións laborais, en defensa da ruptura democráti-
ca e dos dereitos nacionais da Galiza, Euskal Herria e os Països Catalans, na estreita
lóxica da negociación cun sector da elite do antigo réxime, que cristalizaron na refor-
ma sindical e nos chamados Pactos da Moncloa.
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No marco da reforma sindical, que non ruptura, imos asistir á voadura controlada da
edificación institucional colosal da Organización Sindical Española (OSE)11, no me-
dio do máis estrepitoso dos silencios, para lles pór fin a décadas de nacionalsindicalismo
e oficializar o que era no final do franquismo unha realidade de feito, a liberdade
sindical. Tomaremos de referencia as reflexións do traballo colectivo El sindicalismo

de clase en España12, que divide en catro etapas a reforma que culminará no ano
1977, mais que arrancara en 1956 co ingreso do Estado español na ONU e na OIT.

Mentres aínda se sucedían os funerais por Franco, tiña lugar a coroación de Xoán
Carlos I no marco das leis da ditadura13 e en decembro tomaba posesión Arias Nava-
rro como xefe do Goberno. Vai ser este goberno, inzado de «reformistas», o que vai
enfrontar a primeira etapa da reforma sindical que se verá concretada na reforma da
declaración XIII do Foro do traballo no mes de xaneiro de 1976. A primeira tentativa
de reforma parte da posibilidade de facer compatíbel a Organización Sindical Espa-
ñola (OSE) cunha certa pluralidade, o mantemento da representación sindical nos
órganos de goberno e unha posíbel reforma do papel do Ministerio de Relacións
Sindicais14. Tal reforma sería levada ao Pleno do Congreso Sindical e concretaríase
nunha nova Lei sindical. Esta proposta encontrou a oposición das organizacións
sindicais clandestinas, mais tamén de amplos sectores da OSE, polo que, ao igual que
a reforma política deseñada polo goberno de Arias Navarro, fracasaría.

A segunda etapa da reforma sindical iníciase coa chegada ao Goberno de Adolfo Suárez
en xullo de 1976, após o cesamento de Arias Navarro, o que abre tamén unha fase
definitiva da reforma política. A diferenza da anterior tentativa, esta virá precedida
dunha rolda de contactos coas organizacións ilegais e pode resumirse no recoñecemento
da liberdade sindical e dos funcionarios sindicais como funcionarios públicos, ao tempo
que o patrimonio sindical pasa a mans do Estado.

11 O réxime fascista eliminou as organizacións obreiras existentes para substituílas por unha proposta

«sindical» propia. Para sermos máis precisos diremos que o novo réxime non a crea, senón que toma

emprestado un proxecto ideado por un pequeno grupo que pretendeu trasladar durante a Segunda Repú-

blica os métodos e postulados dos fascismos europeos ao Estado español. Falamos da Falanxe das JONS

e do sindicalismo vertical.

12ALMENDROS MORCILLO, F.; JIMÉNEZ–ASENJO, E.; PÉREZ AMORÓS, F. e ROJO TORRECILLA, E. (1978)

El sindicalismo de clase en España (1939-1977). Barcelona, Ediciones Península.

13 BERAMENDI, J. (2007) «A Galiza autónoma (desde a Transición)» en Barreiro Fernández, X. R. e Villares

Paz, R. (coords.) A gran historia de Galicia, tomo XIV. A Coruña, Arrecife Edicións Galegas, pp. 75-77.

14 Este ministerio foi creado pola Lei sindical de 1971 como órgano de enlace, de control da legalidade

e de presidencia de todas as instancias.
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Non será até outubro cando se presente no Consello de Ministros a proposta de refor-
ma. Estamos na terceira etapa cando se acorda enviar ás Cortes a Lei de asociación
sindical, que prevía a constitución por parte de traballadoras e traballadores e empre-
sariado de asociacións profesionais por ramas de actividade, e a creación da Adminis-
tración Institucional de Servizos Profesionais, para lle dar unha solución momentánea
ao aparello burocrático do nacionalsindicalismo. No marco destas propostas De la
Mata, ministro de Relacións Sindicais, proporá o futuro Consello Económico e Social
e iniciará os trámites para ratificar os convenios 8715 e 9816 da OIT.

Será na cuarta e última etapa desta reforma cando o proxecto de lei pase o trámite das
Cortes e se procure o seu recoñecemento por parte da OIT. Após aprobar no mes de
outubro o Proxecto de lei para a reforma política, o Proxecto de lei de asociación
sindical pasa a ser prioritario para o goberno de Suárez. Será en xaneiro de 1977
cando comece o debate en comisión para pasar ao pleno no mes de marzo. O resultado
será a Lei 19/1977, de 1 de abril, de asociación sindical (LAS)17.

A Lei 19/1977, aínda en vigor para o asociacionismo empresarial, e a primeira norma
para o seu desenvolvemento18 van dar paso á legalización das organizacións sindicais
até o momento ilegais en virtude do Decreto de 1938, que pon fin á interrupción da
fase de recoñecemento imposta polo réxime franquista. Ademais, a aprobación da
LAS vai permitir a subscrición dos convenios da OIT referidos á liberdade sindical.

Se a reforma sindical vai provocar a recuperación da liberdade sindical e vai posibili-
tar a legalización das organizacións sindicais que até o momento actuaran na
clandestinidade, os Pactos da Moncloa van marcar decisiva e profundamente as
relacións Estado-sindicatos, ao inauguraren a política da concertación e pór as bases
dun dereito do traballo e da seguridade social «flexíbel», que deixa de ser un poder
compensador da desigualdade social imperante para se converter en ferramenta da
eficiencia económica e a competitividade da empresa.

15 Artigo 2: «Os traballadores e os empregadores, sen ningunha distinción e sen autorización previa,

teñen o dereito de constituír as organizacións que estimaren convenientes, así como o de se afiliaren a

estas organizacións coa soa condición de observaren os seus estatutos».

16 Artigo 1.1: «Os traballadores deberán gozar de adecuada protección contra calquera acto de discrimi-

nación tendente a reducir a liberdade sindical en relación co seu emprego».

17 BOE n.º 80, de 4 de abril de 1977.

18 Falamos do Real decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósitos das organizacións sindicais. BOE

n.º 101, de 28 de abril de 1977.
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Sobra dicirmos que os Pactos da Moncloa son o punto de chegada dun camiño que o
binomio PCE-CC. OO. comezara a andar moito antes de 197719. A aparición a partir
da década de 1960 dun sindicalismo radical20 á esquerda da liña oficial do PCE que
provocou escisións, e a creación de correntes no seo do sindicato, é a proba e a peaxe
da viraxe que a dirección do PCE e CC. OO. viñan realizando para se adaptaren a
unha posíbel saída negociada, e por tanto non-rupturista, do réxime e tamén da
reestruturación do capitalismo español.

No caso de CC. OO., nunha data tan temperá como 1976 prodúcese un feito que
confirmará a liña de que falamos e ha preparar a organización para o papel que terá
que cumprir na reforma política e sindical. Falamos da decisión que resalta García
Durán e que foi adoptada no I Congreso, coñecido como Asemblea de Barcelona, en
que «decide renunciar á súa orixe como forza obreira non estritamente sindical, so-
metida ás asembleas, e converterse en sindicato de afiliación. A polémica legaliza-
ción do PCE dera os seus froitos»21. O abandono da súa natureza sociopolítica e a
asunción do modelo sindical tradeunionista, pouco proclive a pasar das demandas de
tipo economicista, van ser como veremos decisivos.

No caso de UGT as resistencias foron menores. Ao igual que o PSOE practicamente
desaparece vítima da represión e ten un papel moi discreto na oposición ao franquis-
mo, mais nos últimos anos do réxime reaparece e é claramente favorecida fronte a
CC. OO. e o resto das organizacións sindicais clandestinas. Á vista do seu papel
durante a Transición e os anos que a seguen, podemos afirmar que a nova UGT vai

19 «Cando o PCE iniciou o desmantelamento da guerrilla que heroicamente resistía na Península no final

dos [anos] 40, abandonando moitos á súa sorte fronte e a centenas de quilómetros de distancia das

fronteiras, renegando dela, asfixiando a súa memoria no silencio máis deplorábel, fíxoo para preparar o

que sería a fracasada “reconciliación nacional”. Cando o daquela secretario xeral no exilio depurou as

direccións clandestinas no interior, con métodos stalinistas, para pór nelas peóns fieis e incondicionais

co novo reformismo, fíxoo para preparar novos xiros á dereita. Cando no final de xaneiro de 1977 o PCE

ordena controlar os protestas multitudinarias polos asasinatos de cinco avogados en Madrid, e amansar

a militancia, fíxoo para convencer a burguesía de que lle concedese a legalización en abril». GIL DE SAN

VICENTE, I. (2009) [en liña] El nacionalismo imperialista del PCE en España. Crítica de una historia de

dominación. Dispoñíbel en formato electrónico no enderezo web <http://www.kaosenlared.net/noticia/

nacionalismo-imperialista-pc-espana-critica-historia-dominacion>, p. 93.

20 Insistimos en diferenciar as expresións organizadas do sindicalismo radical, de que xa demos conta

máis arriba, das organizacións sindicais que neses anos se configuran nas nacionalidades non-españolas

do Estado.

21 GARCÍA DURÁN, R. (1991) «La lucha de clases: pragmatismo ¿para quién?» en Etxezarreta Zubizarreta,

M. (coord.) La reestructuración del capitalismo en España (1970-1990). Barcelona, Icaria, p. 435.
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ligar coa liña posibilista e reformista que posibilitara a íntima colaboración co réxime
primorriverista.

Os Pactos da Moncloa compóñense de dous acordos, un de contido económico e
outro político, que foron asinados o 25 de outubro de 1977 e que, aínda que asinados
polos principais partidos políticos da época22, condicionaron enormemente a actitude
das centrais sindicais até o punto de significaren un antes e un despois no movemento
sindical23.

Os Pactos pretendían facerlle fronte ao duplo desafío da crise económica e política
que, como vimos, padecía o Estado español na altura. Mais o principal logro que
alcanzan é o consenso xeral, desde o novo poder até a oposición con influencia de
masas, de que é necesario facer depender o crecemento económico, e xa que logo a
recuperación do beneficio privado, de factores tales como as políticas de emprego, os
salarios ou as condicións laborais. Desde ese momento os salarios están condenados a
creceren por debaixo da inflación e os incrementos toman como referencia o IPC
previsto, dando por entendido que os aumentos na produtividade pasan a engordar os
excedentes empresariais. Ademais introducen novidades que van satisfacer as demandas
da patronal, que reclama a derrogación dos artigos máis protectores recollidos na
Lei de relacións laborais de abril de 1976, sobre todo no referido aos despedimentos,
a introducir a lóxica da «flexibilidade» e posibilitar a contratación temporal e os
«axustes» dos cadros de persoal de empresas en crise.

O paquete de medidas regresivas para as conquistas da clase traballadora era de tal
magnitude que non foron doadamente dixeríbeis por CC. OO. e UGT. Enfrontadas a
unha máis que probábel rebelión, optaron por unha táctica dilatoria con que sortear as
contradicións e disidencias internas que terían que superar para lograren saír máis ou
menos indemnes do apoio ao pacto social. Curiosamente, a dirección de CC. OO.
logrou silenciar a manifesta oposición de moitas das súas seccións sindicais máis
rápido que UGT, que mesmo chegou a participar na primeira mobilización convocada
no noso país contra o pacto social o día 29 de outubro na cidade de Lugo24.

22 Concretamente UCD, AP, PSOE e PCE, aínda que AP só asina o acordo político.

23 MERA, M. (2011) [en liña] «Pacto da Moncloa: a clase obreira traizoada». Dispoñíbel en formato

electrónico no enderezo web <http://www.fesga.org/?p=1331>, p. 2.

24 Aquela mobilización, a que asistiron 500 persoas, foi convocada polo SOG-ING, CSUT, USO e UGT.

MERA, M. (2011) op. cit., p. 5.
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Con todo, após un mes de certa confusión as posicións ficaron claras por fin. CC. OO.
e UGT defenderon os Pactos e o límite salarial nos convenios. Na Galiza, o pacto
social vai ter unha incidencia inmediata no conflito da construción da provincia de
Pontevedra, e sobre todo no do metal da mesma provincia, onde pregándose aos acordos
asinados en Madrid CC. OO. e UGT constitúen unha comisión negociadora diferente
á electa polos traballadores.

É por isto que non por seren a culminación dun proceso máis ou menos anunciado
deixan os Pactos da Moncloa de teren unha importancia capital. Son, en palabras do
profesor Palomeque, «a primeira e transcendental manifestación da concertación so-
cial en plena transición política non exenta, claro está, de importantes repercusións
económicas e sociais»25. Tratábase de canalizar o malestar que as medidas para a
restruturación do capitalismo provocaban entre a clase obreira co obxecto de impedir
que se traducisen en conflito social e, á vista do descenso na intensidade da
conflitividade, cómpre recoñecermos que lograron o obxectivo perseguido.

Malia que nos primeiros seis meses de 1978, en parte debido á confusión reinante e ás
reclamacións do cumprimento das contrapartidas dos Pactos, se rexistrou no conxunto
do Estado español un alto nivel de mobilización, xa na segunda metade dese ano
asistiremos a un descenso acusado da conflitividade ao faceren efecto sobre as
mobilizacións obreiras as limitacións da práctica xeneralizada da negociación colec-
tiva26. En 1979 produciuse un certo repuntamento da conflitividade en parte porque
unha vez aprobada a Constitución en 1978 e coa convocatoria dun proceso electoral
non era aconsellábel para a esquerda a práctica do pacto social.

A pesar deste aumento da conflitividade27, Albarracín sinala que tanto CC. OO. como
UGT continuaron a afondar nas tendencias que se iniciaran cos Pactos da Moncloa.
Tanto é así que UGT pacta coa CEOE28 en xuño de 1979 o Acordo básico interconfe-

25 PALOMEQUE LÓPEZ, C. M. (1994) Derecho sindical español. Madrid, Tecnos, p. 350.

26 ALBARRACÍN, J. (1991) «La política de los sindicatos y la dinámica del movimiento obrero» en Etxezarreta

Zubizarreta, M. (coord.) La reestructuración del capitalismo en España (1970-1990). Barcelona, Icaria,

p. 406.

27 As folgas afectaron no conxunto do Estado español a un total de 5 713 000 de traballadores e

traballadoras, a cifra máis alta desde a morte de Franco.

28 A Confederación Española de Organizacións Empresariais foi fundada en 1977 e é a organización que

representa os empresarios españois. A súa constitución supón un fito do asociacionismo empresarial ao

rachar coa tradición de fragmentación organizativa que o caracterizara durante o franquismo, cando

existían até tres organizacións empresariais, para así facilitar a súa articulación fronte ás demandas dos

sindicatos.
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deral (ABI) que servirá de novo marco para as relacións laborais29. Tanto é así que o
Acordo sería asumido pola UCD e polo PSOE e había converterse no título III do
futuro Estatuto dos traballadores30. Só un ano despois, UGT asinará o Acordo marco
interconfederal (AMI) en que se estabelecía o marco da negociación colectiva para os
dous seguintes anos. A clara aposta desta organización pola concertación vai posibili-
tar que sexa claramente favorecida pola patronal, que vai pór en marcha unha indisí-
mulada política para premiala na negociación colectiva cun duplo obxectivo. Por unha
parte, recompensar UGT pola súa activa práctica desmobilizadora31; e, pola outra,
premer CC. OO. para que acabase de aceptar as novas regras de xogo.

Ora ben, que CC. OO. mantivese unha posición máis precavida na práctica do pacto
social non significa que non aceptase a súa lóxica. Todo o contrario. Como vimos,
CC. OO. adaptouse aínda con máis celeridade que a UGT ás directrices do PCE no
que respecta aos Pactos da Moncloa e, unha vez consolidados a restauración borbónica
e o novo réxime, tampouco quixo utilizar a súa influencia entre a clase obreira32 para
plantar unha batalla seria contra a política de axustes da UCD e a batería de normas
que irían deteriorando as conquistas sociais33.

Paradigma desta actitude dilatante foi o acontecido arredor da aprobación do Estatuto
dos traballadores. CC. OO. convocou unha folga de media hora o 11 de xuño de 1979
contra o proxecto desta lei e, durante o seu trámite parlamentario, unha concentración
en Madrid. A pesar de que se prevía unha folga xeral, a dirección de CC. OO. optou
por unha estratexia de dispersión xeográfica das mobilizacións, que finalmente perderon
forza. Aí rematou a resposta dun dos puntais da loita antifranquista contra unha nor-
ma que, malia ser unha recompilación de normas anteriores, abría o camiño da
flexibilización do mercado de traballo coa institucionalización do contrato temporal,

29 A filosofía do ABI estabelece o recurso sistemático á concertación, o papel preponderante das seccións

sindicais e a moderación das reivindicacións obreiras nunha época de crise.

30 Lei 8/1980, de 10 de marzo, de estatuto dos traballadores. BOE n.º 64, de 14 de marzo de 1980.

31 ALBARRACÍN, J. (1991) op. cit., p. 411.

32 O resultado das eleccións sindicais de 1978 confirmou CC. OO. como a primeira forza sindical no

Estado español, co 34,5% das delegadas e delegados, e UGT como a segunda, co 21,7%.

No territorio galego, tamén CC. OO. e UGT foron as forzas máis votadas, con 2388 e 1481 votos respec-

tivamente, mais a ING logrou alcanzar o terceiro lugar, con 1079 delegados e delegadas.

33 Destaca o Real decreto Lei 43/77, de 25 de novembro, que inaugura a característica tradición española

da rixidez monetaria dos salarios á baixa.
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causalizou o despedimento ou institucionalizou o marco negociador aprobado pola
CEOE e UGT no ABI34.

Sería no marco dos efectos da tentativa de golpe de estado de 23 de febreiro de 1981
que CC. OO. asinaría o Acordo nacional de emprego (ANE), acordo do Goberno coa
patronal e os sindicatos en que, máis unha vez, se asumía a moderación salarial. Alén
da participación de CC. OO. existe outra novidade neste acordo pola cal salienta so-
bre o resto. O ANE, coñecido tamén como «pacto do medo», outorga a sindicatos e
patronal un recoñecemento especial e van pasar a converterse non só en interlocutores,
mais en elementos institucionais na Seguridade Social, o INEM, o INSERSO, o
INSALUD ou a Xunta de Prezos35. Este recoñecemento institucional será consecuen-
cia do papel central dos sindicatos no novo réxime político e social consagrado pola
Constitución de 1978 e que pasaremos en breve a analizar.

Fóra do texto asinado, os sindicatos recibirían oitocentos millóns anuais durante os
seguintes tres anos provenientes do patrimonio sindical, coa condición de renunciaren
a calquera reclamación durante este período.

Cedía así CC. OO. ás presións do PCE para que actuase de forma «responsábel», en
palabras do dirixente Carrillo, e asumise as consecuencias do seu apoio aos Pactos da
Moncloa. Mais non só. Aínda que estas dúas foron poderosas razóns, cumpriría ter en
conta máis unha. O ABI e o AMI permitiran que UGT se asentase institucional e
politicamente36 ao verse favorecida polo Goberno e a patronal, o que a dotou dunha
maior audiencia entre a clase obreira37. O certo é que a clase obreira actuaba con toda
a lóxica, xa que se tanto UGT como CC. OO. apostaban ao fin por un desenvolvemento
sindical similar o máis intelixente era optar polo máis eficaz. E este era UGT.

34 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, J. M. (2004) [en liña] «Crisis del derecho del trabajo y globalización».

Dispoñíbel en formato electrónico no enderezo web <http://www.nodo50.org/ala/comisiones/laboral>.

35 MORÁN, A. (1996) «Auge y crisis de los grandes acuerdos sociales de los 80» Cuadernos de Relaciones

Laborales 9, p. 28.

36 MARTÍNEZ LUCIO, M. (2002) «España: regular el empleo y la fragmentación social» en VV. AA.

La transformación de las relaciones laborales en Europa. Madrid, Ministerio de Traballo e Asuntos

Sociais, p. 563.

37 Se nas eleccións de 1978 CC. OO. foi a primeira forza sindical no conxunto do Estado español, UGT

case logra un empate nas de 1980, 29,3% fronte a 30,9%, e en 1982 xa é a primeira forza, co 36,7%

fronte ao 33,4% de CC. OO. Nos seguintes anos UGT seguiría a aumentar a distancia con CC. OO.
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Os Pactos da Moncloa van inaugurar toda unha fase da historia do sindicalismo. Unha
fase en que aínda nos atopamos e que non demoraría demasiado en clarificarse nunha
disputa aberta en dous grandes bloques, os cales se corresponden un coa práctica dun
sindicalismo instalado no pacto social e na lóxica da concertación, e outro na
mobilización e o conflito.

A incapacidade da CNT para se adaptar á nova situación e recuperar a súa influencia
de masas38 e o rápido esfarelamento do radicalismo sindical, incapaz de conectar real-
mente coa realidade sociocultural da clase obreira e de rachar con certas concepcións
do sindicalismo maioritario, vai colocarnos a finais da década de 1970 e principios de
1980 nun escenario moi similar ao que coñecemos na actualidade.

Por unha banda UGT e CC. OO., como correas sindicais do PSOE e o PCE, contribui-
rán á relaxación da tensión social existente, converténdose en instrumentos de pacifi-
cación laboral; e, pola outra, un nacionalismo que vai lograr sobrevivir ao esfarela-
mento da esquerda rupturista no resto do Estado. Isto terá a súa tradución no campo
sindical no achegamento entre a Intersindical Nacional Galega (ING) e a Central de
Traballadores Galegos, escindida da Confederación de Sindicatos Unitarios de Traba-
lladores (CSUT), e posteriormente coa Confederación Sindical Galega, escisión na-
cionalista da Unión Sindical Obreira (USO). Este proceso de converxencia confluiría
en 1982 coa creación da INTG-Intersindical, central nacionalista en que se conxuga-
ban todas as correntes da esquerda patriótica da altura.

A consolidación dunha central nacionalista en aberto contraste coas outras centrais
maioritarias, UGT e CC. OO., non respondía unicamente ao perfil nacional, malia este
tamén ser importante. O outro factor para levar en conta é a negativa do sindicalismo
nacionalista a aceptar a lóxica dos Pactos da Moncloa e os efectos da concertación.

Xa en 27 de xaneiro de 1978 o SOG-ING lanza unha xornada de loita contra o pacto
social que aínda que non logra paralizar o país si atinxe unha certa tensión social ben
significativa das tendencias que se manifestarán na Galiza no eido sindical durante os
próximos anos. É e que a ING primeiro, e despois a INTG-Intersindical, conseguirá
converterse nun referente de combatividade e coherencia entre a clase operaria galega

38 O movemento libertario foi historicamente un corpo heteroxéneo e a represión franquista agudizou

máis aínda esta característica, o que provocou a supervivencia dun movemento extremadamente

enfraquecido na época de que nos ocupamos. Ademais, este fragmentado e debilitado colectivo foi inca-

paz de adaptarse á nova realidade social da Galiza e do Estado español do momento.
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nos primeiros anos na década de 1980 enfrontando, moitas veces en solitario, os gol-
pes das reconversións industriais que poría en marcha o goberno do PSOE.

4. A lóxica do diálogo e a concertación social no camiño da institucionalización

do feito sindical. O sindicalismo na década de 1980

A OIT define o diálogo social como todo tipo de negociación e consulta entre os
representantes dos gobernos, a patronal e os traballadores e traballadoras sobre temas
de interese común relativos ás políticas económicas e sociais39. Aínda que consecuen-
cia lóxica do diálogo, a doutrina española ten sinalado a natureza distinta da concerta-
ción social, ao ser esta unha realidade institucional diferente da primeira, máis ampla
que o simple encontro entre interlocutores para a formación dun consenso.

Somos conscientes da enorme riqueza de interpretacións que a doutrina española ten
dado a un fenómeno que, sen dúbida, é o máis característico desta fase da historia do
sindicalismo en que estamos instalados desde o final do franquismo. Porén, para faci-
litar a nosa abordaxe tomaremos como referencia os estudos, completados posterior-
mente por outros autores, do profesor Palomeque López. Así, definiremos a concerta-
ción social como un proceso de interrelación entre o Estado e a autonomía colectiva,
isto é, os sindicatos e as organizacións empresariais, como resposta ás esixencias de
gobernabilidade das sociedades complexas e mecanismo de corrección do esquema
constitucional clásico procedente da tradición liberal40. Palomeque López vai relacio-
nar de forma íntima diálogo e concertación social, ao entender o primeiro como acti-
vidade e o segundo como resultado desa actividade41.

Aínda que máis tardía que noutros estados europeos, no caso español existe unha
ampla tradición harmonicista da lexislación laboral42 que, como xa abordamos, coñeceu
etapas de maior ou menor éxito, mais que se mantivo constante menos –evidentemen-
te– durante a primeira etapa da ditadura franquista. Ora ben, será coa segunda restau-

39 Departamento de Relacións Laborais e de Emprego da OIT [en liña] «Diálogo social». Dispoñíbel en

formato electrónico no enderezo web <http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/sd/>.

40 PALOMEQUE LÓPEZ, C. M. (1994) op. cit., p. 438.

41 PALOMEQUE LÓPEZ, C. M. (1997) «El diálogo social en el derecho del trabajo» Revista del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales 3, p. 141.

42 Produto desta colaboración son as diversas institucións de participación obreiro-patronal tales como

os xurados mixtos, os comités paritarios, os xurados ou comités de empresa, ou a presenza de represen-

tantes do movemento obreiro en multitude de órganos de goberno e institucións de carácter público.
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ración borbónica, a partir de 1975, cando o Estado español adopte un perfeccionado e
xeneralizado modelo de concertación social43, destinado a culminar en grandes pactos
que asegurasen a paz social.

4.1. A consolidación da concertación no marco do descenso da conflitividade, da

crise da representatividade sindical e da independencia económica

O primeiro efecto da liña dilatante que caracterizaría o sindicalismo de CC. OO., que
non participaba dos mesmos beneficios dunha UGT que actuaba con comodidade na
lóxica da concertación ao tempo que se mantiña subordinada ás relacións laborais
deseñadas polo Goberno e a patronal, vai ser o descenso acusado da súa afiliación e,
xa que logo, do factor de representatividade máis importante. Se ao I Congreso
Confederal que decorría en 1976 CC. OO. concorría con preto dun millón de cotizantes,
ao II Congreso en 1981 chegaba con 702 000, e á terceira cita congresual, en 1984,
con 382 000.

Nin sequera a súa participación no ANE vai frear o descenso de afiliación e influencia,
e no ano 1982 UGT vai lograr ser o sindicato máis votado nas eleccións sindicais.
Incapaz de reaccionar, CC. OO. aínda asinará o Acordo interconfederal (AI) en 1983,
o primeiro desde a chegada ao Goberno español do PSOE, que non vai figurar entre os
asinantes mais foi o seu principal impulsor. O AI vai determinar a seguinte negociación
colectiva e, de novo, imporá un retroceso do poder adquisitivo da clase obreira.

O Acordo económico e social (AES) que se asina a continuación, produto da
concertación social, foi pactado entre a UGT, a CEOE e a CEPYME en 1984, ficando
excluída CC. OO. Fomentado polo goberno de Felipe González, o AES conta cun
amplo contido en que existen numerosos aspectos susceptíbeis de se desenvolveren
en mesas e comisións de seguimento44. Como de costume, o acordo vai provocar un
incremento salarial nos convenios menor ao crecemento do IPC real, mais tamén
tratará temas relacionados con medidas fiscais, creación de fondos de investimento
público ou comisións para modificar a lexislación laboral. Así mesmo, ha introducir a
posibilidade do despedimento colectivo naquelas empresas con menos de vinte e cin-
co traballadoras e traballadores45.

43 PALOMEQUE LÓPEZ, C. M. (1997) op. cit., p. 143.

44 MORÁN, A. (1996) op. cit., p. 31.

45 Eis o motivo aducido pola dirección de CC. OO. para non participar nel. Aínda así si que tentou

participar nas comisións e mesas que se derivaron do acordo, sen logralo, ao ser excluída polos asinantes.
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Nesa altura xa non se trataba de que CC. OO. non comprendese as razóns da súa
perda de influencia e da crise do modelo sindical que abandeirara durante o franquismo,
senón que este sindicato estaba plenamente instalado no novo marco existente e que
el mesmo contribuíu a impor. Así, no III Congreso Confederal, en que vai rexistrar
unha nova e alarmante caída de cotizantes, aprobará como medida estrela o Plan de
solidariedade nacional contra o paro e a crise (PSN), inserido na filosofía do pacto
social, e valorará con ton triunfalista os resultados do ANE, que lle permitiu recuperar
terreo na negociación colectiva, recompor a unidade de acción con UGT e consolidar
socialmente os sindicatos46. Evidentemente nada dixeron da perda de poder adquisiti-
vo que as traballadoras e traballadores sofreron por causa da súa aplicación.

O sindicalismo de concertación sairá claramente vencedor e isto terá unhas conse-
cuencias en aparencia contraditorias. Por un lado, os sindicatos gozaban dun
recoñecemento institucional consagrado na Constitución de 1978 e apuntalado pola
súa práctica colaboracionista cos respectivos gobernos e a patronal, mais, polo outro,
estaban imersos nunha grave crise de representatividade de que se salvan, curiosa-
mente, as organizacións galegas contrarias ao pacto social, as cales non deixan de cre-
cer, en parte con cadros provenientes de CC. OO. ou da chamada «esquerda sindical»47.

Malia as dificultades metodolóxicas á hora de valorarmos a afiliación sindical, esta é
a principal medida para coñecer o grao de adhesión a unha organización concreta, e a
afiliación ás organizacións maioritarias e que gozaban de institucionalización grazas
ao seu papel na concertación social non fixera máis que descender desde o ano 197848.
É evidente que poden influír neste acusado descenso da afiliación, que como vimos
afectou en maior medida a CC. OO., a nova filosofía do pacto social que provocaba
que a saída da crise se cargase sobre as condicións de existencia das traballadoras e
traballadores, un recorte continuado dos dereitos sociais e un empeoramento das
condicións laborais.

46 MORÁN, A. (1996) op. cit., p. 29.

47 GUIMERÁNS SANJORGE, P.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, M.; PIÑÓN DOMÍNGUEZ, A. e VIEIRO CEBEIRO, Y.

[en liña] O sindicalismo galego na Transición. Dispoñíbel en versión electrónico no enderezo web

<http://es.scribd.com/doc/52641595/O-sindicalismo-galego-na-transicion>, p. 20 e ss.

48 MIGUÉLEZ LOBO, F. (1991) «Las organizaciones sindicales» en ídem e Prieto, C. (eds.) Las relaciones

laborales en España. Madrid, Siglo XXI, p. 218.

OS SINDICATOS NA GALIZA DO SÉCULO XXI. DA REIVINDICACIÓN

Á INSTITUCIONALIZACIÓN



124

É certo que esta crise de representatividade non é un fenómeno exclusivo do sindica-
lismo español e parece instalada no conxunto do sindicalismo europeo. Como vere-
mos, o Estado vai lograr suplir e relegar a un segundo plano a caída da afiliación. Nos
seguintes anos a presenza afiliativa verase oportunamente ampliada, aínda que habería
que dicir substituída, a través de mecanismos de audiencia e influencia institucional
que precisamente son posíbeis grazas á súa institucionalización49.

Unha outra consecuencia desta crise da representatividade sindical, traducida nunha
vertixinosa caída da súa afiliación, vai ser a cuestión do seu financiamento e, por
tanto, da súa independencia económica. A situación financeira dos sindicatos no mo-
mento da súa legalización era máis ben precaria50 e só o apoio económico internacio-
nal, no caso de UGT e ELA-STV por parte da Confederación Internacional de
Organizacións Sindicais e a Confederación Mundial do Traballo respectivamente, e
campañas de recollidas de fondos permitiron afrontar os primeiros retos derivados do
seu novo papel. A incapacidade que tiveron os sindicatos para lograren a independen-
cia económica no momento de maior crecemento das súas respectivas afiliacións
traducirase nunha dependencia do crédito bancario e das subvencións institucionais
para a súa supervivencia e o mantemento das súas cada vez máis sobredimensionadas
maquinarias burocráticas.

4.2. Culmina a institucionalización. A Lei orgánica de liberdade sindical

Aínda que o fenómeno da institucionalización sindical se inaugura desde a mesma
legalización dos sindicatos en 1977 e foi reforzada pola Constitución española (con-
cretamente polo contido do artigo 7), a aprobación do Estatuto dos traballadores e os
pactos sociais asinados, con destaque para o AES de 1981, este vai vivir a súa conso-
lidación definitiva en 1985 coa aprobación da Lei orgánica de liberdade sindical
(LOLS)51. Esta non só vai consolidar a institucionalización do sindicalismo, senón de
dúas centrais concretas, CC. OO. e UGT, as principais protagonistas da concertación
social desde os Pactos da Moncloa.

49 BENEYTO, P. (2010) Afiliación y representación sindical en Europa. Estudios de la Fundación 37.

Madrid, Fundación 1.º de Mayo, p. 3.

50 SAGARDOY BENGOCHEA, J. A. e LEÓN BLANCO, D. (1982) El poder sindical en España. Un estudio claro

y directo sobre uno de los componentes de nuestro quehacer: el sindicato. Barcelona, Editorial Planeta,

p. 134 e ss.

51 Lei orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de liberdade sindical (LOLS). BOE n.º 189, de 8 de agosto de 1985.
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A LOLS, que desenvolve o dereito á liberdade de asociación e regula as actividades
dos sindicatos, vai introducir a figura do «sindicato máis representativo», fundamen-
tal para o fenómeno que estudamos. A LOLS (artigos 6 e 7) distingue catro tipos de
sindicatos máis representativos52, o máis representativo no ámbito estatal, o máis re-
presentativo no ámbito da comunidade autónoma, o máis representativo por irradia-
ción e os sindicatos simplemente representativos. No caso do recoñecemento nos
ámbitos estatal e autonómico, as organizacións deberán obter respectivamente cando
menos o 10% e o 15% do total de representantes nas eleccións a representantes do
persoal nos centros de traballo53, co criterio adicional para o contexto autonómico de
contar cun mínimo de 1500 representantes e que o seu ámbito territorial se limite á
comunidade autónoma correspondente. Ambos os artigos da LOLS se refiren ás
confederacións e non aos entes sindicais que as integran.

No que ten a ver cos outros dous tipos, a irradiación refírese á consideración de máis
representativos daqueles entes sindicais afiliados, federados ou confederados nunha
organización sindical que no ámbito estatal ou da comunidade autónoma teña a consi-
deración de máis representativa54. O Tribunal Constitucional aclarou posteriormente55

que a representatividade por irradiación será no concreto ámbito xeográfico e funcio-
nal que corresponda ao sindicato irradiado e ten por obxecto potenciar organizacións
de ampla base territorial e funcional, contribuíndo así a evitar a atomización sindical.
Para rematar, a LOLS concede tamén un réxime xurídico privilexiado, que o Tribunal
Constitucional denomina «simplemente representativo», ás organizacións sindicais
que aínda non tendo a consideración de máis representativas obtivesen nun ámbito
territorial e funcional específico o 10% do total de representantes nas eleccións a
representantes do persoal nos centros de traballo.

A LOLS, por riba de todos os demais criterios para medir o seu grao de representati-
vidade, vai utilizar de forma exclusiva a audiencia das organizacións sindicais. Non é
este un elemento menor. No ano 1985 os sindicatos están en plena crise de represen-
tatividade provocada polo acusado descenso da súa afiliación, rexistrada principal-
mente nos identificados coa lóxica da concertación. Resulta evidente a intención da
LOLS de reforzar e multiplicar a maltreita representatividade dos sindicatos, que ta-
mén se verá reforzada polo criterio da influencia sindical relacionada co seu papel na

52 SALA FRANCO, T. e ALBIOL MONTESINOS, I. (2001) Derecho sindical. Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 105 121.

53 Artigo 6.2.a) para o ámbito estatal e 7.1.a) para o autonómico.

54 Artigo 6.2.a) para o ámbito estatal e 7.1.b) para o autonómico.

55 STC de 29 de xullo de 1985.
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negociación colectiva, e vai asegurarse o seu necesario apuntalamento para manter os
frutíferos resultados da concertación e o pacto social.

Canto ás prerrogativas legais atribuídas aos sindicatos máis representativos, a LOLS
vai apuntar en dúas direccións, as dúas de especial relevancia para o noso estudo. Dun
lado, o Estado e a patronal conseguirán un interlocutor válido e, sobre todo, responsá-
bel; do outro, potenciarase a efectividade e o alcance dos sindicatos maioritarios. E é
que a pesar do obxectivo recollido na súa exposición de motivos de tentar fomentar o
pluralismo sindical, o certo é que vai consolidar a hexemonía de UGT e CC. OO., e só
grazas á figura dos máis representativos na comunidade autónoma vai permitir unha
certa contestación ao seu dominio aplastante no panorama sindical do Estado español.

Das prerrogativas que para o noso estudo interesan resaltamos que os sindicatos máis
representativos se verán privilexiados na representación institucional ante a Adminis-
tración pública, na negociación colectiva, nos sistemas non-xurisdicionais de solu-
ción de conflitos de traballo e, por último, mais igual de decisivas, nas cesións temporais
do uso de inmóbeis patrimoniais públicos.

Os sindicatos máis representativos no contexto estatal gozarán da «representación
institucional ante as administracións públicas ou outras entidades de carácter estatal
ou de comunidade autónoma que a tiveren prevista»56, que debe entenderse non só
como participación nos organismos públicos de carácter consultivo ou decisorio, senón
tamén como dereito de información pasiva ou de consulta. O Goberno será o encarga-
do de ditar as disposicións precisas para asegurar o papel institucional das organizacións
sindicais, tal e como recolle a disposición primeira da LOLS, que precisamente se
desenvolve so o título de «Representatividade e participación institucional».

En realidade a LOLS só vai alongar algunhas das atribucións de que xa gozaban os
sindicatos que participaban nos pactos sociais e que estaban previstas na Constitución
de 1978. Tal e como analizamos, co ANE os sindicatos xa lograran, catro anos antes
de se aprobar a LOLS, seren recoñecidos polo Goberno como axentes sociais e obteren
representación institucional na Seguridade Social, o INEM ou o INSALUD. E non só.
O AMI, que recordemos foi asinado pola UGT e a CEOE en 1980, xa adiantara unha
das principais novidades que introduce a LOLS cando regula as seccións sindicais57.

56 Artigo 6.3 da LOLS.

57 No AMI, UGT e CEOE acordan a posibilidade de crear seccións sindicais en empresas de máis de

250 traballadores e traballadoras para os sindicatos que conten cunha representatividade maior do 15%.
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En definitiva, os resultados da aprobación da LOLS van ser contraditorios. Por unha
parte, é o resultado dun grande e continuado esforzo dos sindicatos para seren
recoñecidos como interlocutores ou axentes sociais por parte do Estado e a patronal58.
No entanto, ao alcanzaren ese obxectivo nun momento en que o capital atravesa un
período de crise, a interlocución vai ser utilizada en función das necesidades da
reestruturación que o capital necesita e da cal as normas laborais e a clase obreira van
ser as principais prexudicadas.

4.3. 14 de decembro de 1988. Crise da concertación ou crise do sindicalismo?

Curiosamente, após a aprobación da LOLS en 1985, e xa que logo da consolidación
definitiva da institucionalización do sindicalismo maioritario, entraremos nunha fase
en que se produce un aumento da conflitividade laboral no conxunto do Estado que
culminará na folga xeral de 14 de decembro de 1988.

Cabería preguntarse entón se a lóxica da concertación social que se instala a partir dos
Pactos da Moncloa –e a institucionalización sindical que fomentou– era un fenómeno
pasaxeiro ou un elemento esencial do sindicalismo contemporáneo. O certo é que a
calquera observador da época podería parecerlle máis correcta a primeira opción á
vista do comportamento do Goberno e dos sindicatos neste período. Nós, que pode-
mos analizar o desenvolvemento dos acontecementos e, o que é máis importante, o
seu desenlace, chegaremos á conclusión de que a pretendida crise da concertación
non foi tal, senón que o que aconteceu foi unha profunda crise do sindicalismo, da cal
a lóxica do pacto social e da institucionalización saíu reforzada e incorporada á esen-
cia mesma do chamado sindicalismo maioritario español.

Vexamos os acontecementos. Os indicios do cambio de conxuntura comezan a facer-
se evidentes a partir de 1985. Ao par da recuperación económica, tanto en CC. OO.
como en UGT van sucederse os movementos internos que posibilitarán a folga de
1988. Ambas as centrais chegaron á conclusión de que a práctica da concertación,
aínda que rendíbel institucionalmente, as sumira nunha profunda crise de representa-
tividade que facía perigar a súa centralidade no escenario político. Desde que foran
legalizados en 1977 os sindicatos sufriran un demorado mais constante proceso de
desprestixio só superado polos «partidos» e os «políticos»59. Cada vez era máis evi-
dente que ían comezar a sofrer as consecuencias dunha política de pactos coa patronal

58 GARCÍA DURÁN, R. (1991) op. cit., p. 456.

59 GARCÍA DURÁN, R. (1991) op. cit., p. 458.
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e o Goberno que apenas reverteu en beneficios para a clase obreira e si en moitos
sacrificios. Era necesario reaccionar ante a nova conxuntura e así o fixeron.

Se comezarmos por CC. OO., a crise interna dun PCE en descomposición vai ter
consecuencias directas na central sindical. A división na dirección do partido posibilitou
que unha parte da antiga dirección do sindicato denunciase a súa traxectoria e ensaiase
un regreso ás orixes60. A pesar de que os congresos continuaban apoiando o Plan de
solidariedade nacional, a acción sindical vai sufrir un xiro que ficou evidenciado na
folga xeral de 20 de xuño de 1985 contra o Proxecto de lei de pensións. O éxito
parcial da xornada de folga demostrou as posibilidades de intensificar a nova liña de
mobilización nun escenario en que xa se palpaba o malestar social polas políticas
regresivas impostas polo PSOE.

Pola súa parte, UGT cuestionábase a oportunidade e os beneficios de aparecer ligada
ao goberno do PSOE. A liña pactista e subordinada a este e á patronal que a convertera
na primeira forza nas eleccións sindicais de 1982 comezaba a ameazar a súa hexemonía.
Tanto foi así que en 1986 sofre unha importante derrota nas eleccións sindicais, en
que malia se manter como a primeira forza sofre un forte correctivo nas empresas con
máis de cincuenta traballadores e nos sectores chave da economía. A situación
agravouse nas eleccións na Administración pública, en que UGT volveu perder e
acabou por situarse como terceira forza por detrás de CC. OO. e CSIF.

A folga de 14 de decembro de 1988 contra o Plan de emprego xuvenil foi o resultado
dun escenario en que tanto CC. OO. como UGT, por diferentes vías e con diferentes
ritmos, asumiron a profunda crise de identidade en que sumiran a acción sindical
produto da política de concertación e pacto social. Foi a reacción ante a ameaza de
perderen a súa centralidade na vida política do réxime que provocaría, sen remedio,
a perda dos enormes beneficios de que viñeran gozando desde 1977.

Non debemos, por tanto, levarnos a confusión sobre as verdadeiras intencións do
pulso co Goberno que se escenificou na folga xeral. En ningún momento se cuestio-
naría a lóxica da concertación e do sindicalismo institucionalizado en que ambas as
direccións estaban comodamente instaladas. Tratábase de lle demostrar a un goberno
socialista que pecara de soberbio cos sindicatos a forza que aínda mantiña a clase
obreira61, porque o certo é que se esta non tivese capacidade de mobilización e vontade

60 ALBARRACÍN, J. (1991) op. cit., p. 416.

61 GARCÍA DURÁN, R. (1991) op. cit., pp. 452 e 453.
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de combater as políticas regresivas do Goberno, a súa integración por medio dos
sindicatos non sería necesaria.

É a perspectiva a que nos permite realizar unha análise do desenvolvemento e desen-
lace dos acontecementos e soster tal afirmación. A folga de 1988 escenificou a crise
da concertación? Rotundamente non. Apenas escenificou a crise dun sindicalismo
institucionalizado e necesitado de demostrar ante o Goberno a súa capacidade de
mobilización e ante a clase obreira a súa combatitividade. De feito, após a enorme
demostración de forza do 14 de decembro, CC. OO. e UGT volveron negociar co Go-
berno, que pretendía parar o golpe e gañar tempo para mudar a correlación de forzas62.

Os sindicatos volveron mergullarse na negociación e o PSOE logrou revalidar a súa
maioría absoluta. Os efectos da folga ficarán conxurados e só provocarán algunhas
rectificacións por parte do Goberno, mais a concertación e o pacto social permanece-
rán. Nos seguintes anos continuarán articulándose novos instrumentos institucionais
de diálogo, tales como o Consello Económico e Social63, e após un tempo de negocia-
ción descentralizada recuperaranse os grandes pactos que os sindicatos asinarán coa
patronal, desta vez promovidos polo Partido Popular, acabado de chegar ao Goberno
en 1996.

4.4. Configuración dunha alternativa galega ao sindicalismo institucionalizado

A configuración dun sindicalismo alternativo a UGT e CC. OO. na Galiza non vai
sosterse unicamente na cuestión nacional, senón tamén na práctica da asemblea, o
conflito e a mobilización, que se converterían nos seus sinais de identidade. Após a
constitución da intersindical produto da confluencia de INTG e CSG en 1982, o sindi-
calismo nacional vai coñecer unha fase de crecemento que non só se verá reflectida
no constante aumento do número de representantes electos nos centros de traballo312,
mais na súa incidencia na conflitividade social deses anos e na capacidade de articular
a resposta obreira á dura política de axustes protagonizada polo PSOE e que golpeou
con especial dureza o tecido produtivo galego.

62 ALBARRACÍN, J. (1991) op. cit., p. 423.

63 O Consello Económico e Social é un órgano consultivo presente en moitos países europeos. No caso

español, créase en 1991 por medio da Lei 21/1991, de 17 de xuño, BOE n.º 145, de 1 de xullo de 1991,

que o configura como un órgano de participación, con funcións consultivas e independente, que garante

a participación dos axentes económicos e sociais na composición da vontade lexislativa en materias

laborais e socioeconómicas. DURÁN LÓPEZ, F. (1997) «El Consejo Económico y Social, instrumento del

diálogo social» Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 3, p. 189.
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Con todo, o sindicalismo galego tampouco estivo exento de turbulencias internas pro-
vocadas pola dialéctica entre dúas formas antagónicas de entender a actividade sindi-
cal: por un lado, o modelo tradeunionista, de sindicalismo puro inspirado no británi-
co; e, polo outro, o modelo sociopolítico, de sindicalismo con fondas raíces na
intervención revolucionaria que se inspirou no modelo francés. Unha dialéctica,
ademais, en certa parte adulterada pola presión incorporante da concertación social
promovida polo Estado e que xa tivera os seus efectos no sindicalismo chamado
maioritario.

Falamos da escisión da Intersindical en 1985 que daría na constitución da CXTG-IN.
Os manuais de referencia do nacionalismo galego65 apóñenlles a ruptura, máis que a
cuestións sindicais, aos intereses divexentes dos respectivos partidos de referencia
dos seus protagonistas, o BNG no caso da INTG e o PSG-EG no caso dos escindidos,
mais a realidade é ben distinta. É certo que o elemento da subordinación aos intereses
partidarios respectivos tamén tivo o seu peso na escisión, mais existía un elemento
político sindical innegábel. No conflito interno que viviu o sindicalismo nacionalista
confrontáronse dous modelos66, o tradeunionista de sindicalismo puro e o do sindica-
lismo movementista cunha clara vocación polo conflito e a ligazón con aspiracións de
carácter revolucionario.

No entanto, a división non vai durar moito. A confluencia do conxunto do nacionalis-
mo galego e o evidente aggiornamento da INTG67, que vai provocar importantes
tensións internas entre os anos 1987 e 1989, posibilitará a unidade de acción entre
esta e a CXTG-IN e, ao fin, a constitución da Confederación Intersindical Galega
(CIG) en 1993.

64 De 1672 delegadas e delegados (o 17,53% do total) que acadou a INTG nas eleccións de 1980 a

Intersindical alcanza os 1659 (o 18,71% do total) en 1982 e CXTG e a INTG 2132 (o 20,78%) en 1986.

Cómpre lembrarmos que en 1978 a ING lograra 1079 delegadas e delegados (isto é, o 15,11%) e en

1990, doce anos despois, o sindicalismo galego atinxirá 3270 representantes (o 23,3%), o que o coloca

en posición de disputar a hexemonía de UGT e CC. OO. CIG (2002) O sindicalismo nacionalista. Cadernos

de Formación Sindical 3. (s. l.), CIG, p. 40.

65 BERAMENDI, J. e NÚÑEZ SEIXAS, J. M. (1996) O nacionalismo galego. Vigo, Edicións A Nosa Terra,

pp. 290 e 291.

66 PADÍN CORTEGOSO, I. (1987) O «Que Fazer?» e por qué un leninista galego deve apoiar ao sector

maioritário da INTG na polémica con os «críticos». Fene, Secretaría de Formación da INTG, pp. 28-40.

67 BERAMENDI, J. e NÚÑEZ SEIXAS, J. M. (1996) op. cit., p. 292.
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Porén, o sindicalismo galego, a partir de agora organizado na CIG68, non asumirá o
modelo da concertación e o pacto social que abrazaron UGT e CC. OO. Logrou
manterse nas claves dun modelo con predilección polo conflito e a práctica da demo-
cracia operaria, a aceptación e participación no sistema de concertación social, aínda
que sen aceptar a lóxica regresiva dos pactos bi e tripartitos, mantén a central nunha
contraditoria práctica, ameazada permanentemente a esvarar cara a modelos propios
do sindicalismo institucionalizado.

5. Conclusións

Na actual crise que atravesa e ameaza o sindicalismo inciden multitude de elementos,
como a crecente individualización das relacións laborais, a desregularización e
flexibilización do mercado do traballo, o esgotamento do chamado sindicalismo de
participación ou o clima de resignación social. Con todo, mal fariamos en descartar os
decisivos efectos da institucionalización, e a burocratización que dela se deriva, en
que hoxe están instaladas as principais forzas sindicais na crise de representatividade
que sofren os sindicatos no Estado español.

Unha abordaxe mesmo epidérmica como a nosa constata que no esencial nada cambiou
na dialéctica do movemento obreiro e o Estado burgués. Explicámonos. O novo Esta-
do, premido pola cada vez máis explosiva conflitividade social, vai abandonar a posi-
ción absentista para adoptar unha dupla lóxica no que se refire ao movemento obreiro.
Mentres persegue e reprime as expresións do movemento que ameazan a superviven-
cia do modo de produción capitalista, incentiva aquelas organizacións de inspiración
tradeunionista que, insistindo nas súas reivindicacións de tipo economicista, respec-
tan o marco político e económico vixente.

O novidoso modelo de concertación e pacto como resultado do diálogo social, sendo
produto da evolución da lóxica estatal fronte á conflitividade obreira, introducirá
importantes novidades ao intensificar e perfeccionar a tradicional dupla represión-
cooptación. O modelo, en que os sindicatos asumen unha posición colaboracionista e

68 En 1999 a CIG sufrirá unha nova escisión produto da cal nace a Central Unitaria de Traballadores/as

(CUT), que tivo unha especial incidencia na zona do sur do país. Aínda que nos seus primeiros anos

encabezou importantes conflitos, tales como o dos mariñeiros e mariñeiras do caladoiro sahariano, e

propón unha sa recuperación das chaves tradicionais do sindicalismo galego e de clase, non logrou aínda

articular unha alternativa nacional á CIG.
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defensiva, non sería posíbel sen o réxime franquista e sen que este lle inflixise á clase
obreira unha dolorosa derrota histórica da cal aínda hoxe non logrou recuperarse.

Non entraremos no terreo da política-ficción para aventurarmos os trazos dun escena-
rio político, social e económico en que non mediase a vitoria do fascismo e a posterior
eliminación das mellores e máis avanzadas experiencias do movemento obreiro. Ora
ben, si que podemos falar dos resultados da evolución histórica dos acontecementos e
é innegábel que no Estado español asistimos a unha complexa e contraditoria suce-
sión de etapas de prohibición, tolerancia, recoñecemento e volta á prohibición duran-
te a ditadura franquista. Como produto desta última etapa imporase a lóxica da
concertación social e inaugurarase unha nova etapa, a da institucionalización, que
ameaza gravemente a independencia política de que a clase obreira goza desde que
derrubou o último mito burgués do proletariado no século XIX, alcanzando así a
decisiva independencia de clase para o seu posterior desenvolvemento.

Os sindicatos hoxe institucionalizados asumiron sen apenas resistencias o seu novo
papel e, sobre todo no caso de CC. OO., optaron por liquidaren a enorme lexitimidade
social acumulada durante o franquismo para poder gozar dos enormes beneficios que
a concertación lles ofrecía. A recente sinatura do Acordo social e económico para o
crecemento, o emprego e a garantía das pensións é unha boa proba do que afirmamos.
O capital alcanzaba un dos seus obxectivos máis desexados e, ademais, facíao avala-
do polo sindicalismo maioritario, o que transforma a súa vitoria nunha dupla derrota
para a clase obreira. A primeira porque co Acordo social e económico culminan dúas
décadas de asedio contra o sistema público de pensións; a segunda deriva do feito de
que se lograse no marco da concertación social en que UGT e CC. OO. levan décadas
comodamente instalados.

Os resultados de máis de trinta anos de participación sindical na concertación social
son desoladores. O marco español de relacións laborais é hoxe un mercado enorme-
mente precarizado, desregulado, en que o factor traballo foi o principal sacrificado na
procura do beneficio empresarial. O dramático é que as modificacións que nestes
anos se introduciron no ordenamento xurídico laboral se aplicaron co beneplácito
sindical. É certo que se manifestou a oposición dos sindicatos contra determinados
plans do Goberno e a patronal especialmente lesivos contra a clase obreira, mais a
lóxica da negociación e a responsabilidade institucional sempre lograron imporse.
O apoio sindical amplificaba cada derrota, que unha e outra vez deixaba orfa a clase
obreira fronte ás acometidas do capital.
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E na Galiza? O proceso de conformación do movemento obreiro galego é longo e
demorado, como corresponde ás condicións obxectivas da clase operaria galega. Unha
clase pequena numericamente que só está en condicións de crear un movemento sin-
dical en canto atinxe uns mínimos de expansión, situación que no país non se dá até a
última década do século XIX. Non sendo estas, poucas diferenzas achamos entre as
primeiras experiencias da organización obreira no noso país co resto do Estado, e
mesmo co resto de Europa.

Mentres que noutras nacións do Estado o feito nacional diferenciado coñecía unha
temperá articulación, e aínda que as particularidades da situación socioeconómica da
Galiza como área periférica no desenvolvemento capitalista van influír e caracterizar
con atributos propios o movemento operario desde as súas mesmas orixes, non será
até a década de 1970 cando asistamos ao nacemento das primeiras organizacións
autocentradas na Galiza e no seu pobo traballador. Porén, tales organizacións botarán
fondas raíces entre a clase obreira galega, e hoxe son determinantes no actual escena-
rio sindical.

No marco da disfuncional evolución do sindicalismo no Estado español, cun tráxico
réxime que aniquilou o mellor e máis avanzado da clase obreira, son as organizacións
nacionalistas galegas as que –recoñezámolo– dotan dunha certa peculiaridade o pano-
rama estudado. A desaparición da opción anarquista como proxecto de masas e a
incapacidade da chamada «esquerda sindical» para disputar a dirección de CC. OO.
tiveron dramáticas consecuencias para a clase obreira española e o sindicalismo
institucionalizado é hexemónico na representación de traballadoras e traballadores.

Na Galiza o sindicalismo nacional e de clase, malia que con certas prácticas contradi-
torias en relación co sistema de concertación social dominante, continúa a resistir o
proceso de homoxenización do panorama sindical do Estado español, e mantén acesa
a histórica dialéctica entre apoliticismo e politización do movemento operario. Por-
que na peculiaridade do sindicalismo galego non só concorre a cuestión nacional,
senón tamén un modelo de acción sindical alternativo ao asumido polas organiza-
cións institucionalizadas. Esta alternativa tradúcese nunha maior conflitividade labo-
ral na Galiza a respecto doutras áreas do Estado español e, como consecuencia, en
condicións máis vantaxosas para a clase obreira na venda da súa forza de traballo e no
estabelecemento das súas condicións laborais.

As chaves para comprendermos a peculiaridade de que aínda goza a CIG encóntranse
en parte no serodio sometemento do nacionalismo ao novo escenario que posibilitou
os Pactos da Moncloa. Ora ben, esta é un arma de duplo fío, xa que explica tanto o
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mantemento do sindicalismo galego nuns parámetros diferentes aos do sindicalismo
maioritario como a fraxilidade de tal posición. Non é descartábel, todo o contrario,
que o autonomismo hoxe maioritario na dirección do sindicato apostase por percorrer
unha senda similar á do PCE, que utilizou a domesticación de CC. OO. como aval
para ser aceptado, definitivamente, como organización sistémica.

Achamos, por tanto, que non é o sindicalismo o que está en crise. De feito o sindica-
lismo de influencia tradeunionista goza dunha férrea saúde. É o sindicalismo revolu-
cionario, o caracterizado despectivamente como «político», o que se atopa gravemen-
te ameazado e minorizado. Na actual fase do capitalismo en que estamos, a presión
incorporante alcanzou un grao de eficacia até o momento nunca visto, tanto, que ameaza
con eliminar calquera rastro das experiencias sindicais combativas, que son cooptadas
ou minorizadas unha tras outra.

A tarefa prioritaria do sindicalismo, se ten vontade de superar a crise de representati-
vidade en que se atopa, é rachar a lóxica da institucionalización. Sen dúbida existen
bases obxectivas que premen na imposición deste fenómeno e que operan tanto sobre
as forzas sindicais que xa asumiron a súa lóxica como sobre as que aínda non o fixe-
ron completamente. A desvantaxe de traballadoras e traballadores nun escenario de
centralización capitalista é manifesta e unha parte da esquerda, ante tamaña desigual-
dade, recorreu á protección dun Estado sometido aos designios do mercado. Mais se
as forzas sindicais teñen vontade de permanencia deben rachar o modelo de concerta-
ción social dominante.

Na actual crise estrutural que atravesamos, o capitalismo aposta por derrotar e disci-
plinar a forza de traballo, e os sindicatos, como a máis perfeccionada expresión da
forza defensiva da clase obreira, son o albo principal da súa ofensiva. É por isto que
son máis necesarias do que nunca forzas clasistas co horizonte colocado na supera-
ción do capitalismo.
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Resumo

Análise do concepto legal de centro de traballo, dos distintos tipos de centro de traballo,

da adscrición dos traballadores a un centro de traballo determinado e dos centros de traballo

móbiles.

Palabras chave: centro de traballo, Administración pública, contrato de traballo.

Abstract

Analysis of the legal concept of the workplace, the different types of workplaces, the worker’s

affiliation to a particular workplace and mobile workplaces.

Keywords: workplace, public administration, contract of employment.
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1. O lugar de cumprimento da prestación laboral, o centro de traballo e outros

referentes locativos

A diversidade de actividades produtivas contido da prestación laboral e a súa execu-
ción duradeira no tempo e dentro dunha organización empresarial constitúen unhas
marcadas especialidades da prestación laboral –é dicir, da obriga de traballar dos tra-
balladores– que converten en insuficientes e inapropiadas, no ámbito propio do con-
trato de traballo, as normas que sobre a determinación do lugar de cumprimento da
obriga contén o artigo 1171 do Código civil: estarase no lugar designado no título
constitutivo da obriga ou, no seu defecto, no lugar onde está a cousa para entregar ao
tempo de se constituír a obriga ou, nos demais casos, no domicilio do debedor.

Non obstante, o Estatuto dos traballadores (en diante ET) non acomete de xeito siste-
mático unha regulación de carácter xeral do lugar de cumprimento da prestación labo-
ral como a do Código civil, alén de usar diversos referentes locativos non exactamen-
te coincidentes nin entre si nin co lugar de cumprimento da prestación laboral:

– O posto de traballo, que alude ao espazo físico onde se traballa, aínda que o con-
cepto ten connotacións funcionais ademais de locativas.

– O centro de traballo, que alude a unha unidade produtiva.

– E o lugar de traballo, que adoita mencionarse equiparándoo ao posto de traballo
nun sentido físico, malia ás veces ser asimilado ben ao centro de traballo, ben ao lugar
de cumprimento da prestación laboral.

Deses referentes locativos, o ET unicamente aborda a regulación do centro de traballo,
acaso por ser máis determinable en termos obxectivos que o lugar de cumprimento da
prestación laboral, de aí a súa transcendencia para varios efectos legais: (1) a obriga
empresarial de o dar de alta, que posibilita o control público sobre as actividades
desenvolvidas pola empresa; (2) a obriga de adscribir todos os traballadores a un
centro de traballo, o cal opera como delimitador xenérico do lugar de cumprimento da
prestación laboral; e (3) é un concepto decisivo á hora de estruturar os órganos da
representación unitaria e da representación sindical dos traballadores.

O CENTRO DE TRABALLO
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2. O concepto legal de centro de traballo

2.1. Elementos do concepto

Para os efectos desta lei, segundo establece literalmente o artigo 1.5 do ET, considérase
centro de traballo a unidade produtiva con organización específica que for dada de
alta como tal ante a autoridade laboral. Atopámonos ante un concepto legal moi aberto,
susceptible, grazas á súa necesaria amplitude, dunha notable variedade de concrecións
na realidade das cousas (STSX de Madrid de 2 de abril de 1998, AS 1998 1331; STSX
de Galicia de 29 de decembro de 2006, AS 2007 1993). A esexese desta norma permí-
tenos deducir cales son os elementos constitutivos do concepto legal de centro de
traballo, que analizaremos deseguido prestando especial atención aos pronunciamentos
xudiciais.

1) Unha unidade produtiva. Tal elemento, que é de carácter material, alude a unha
autonomía técnica e admite dúas interpretacións. Unha restritiva, que considera uni-
dade produtiva onde se producen de xeito acabado os bens ou servizos obxecto da
actividade da empresa (organización vertical: soamente hai unidade produtiva cando
comprende todo o proceso de produción). E outra extensiva, que inclúe ademais as
unidades produtivas dedicadas a unha parte da actividade empresarial (organización
horizontal: unha unidade produtiva pode asumir unha única fase da produción ou
unha parte do traballo en que se divide a actividade da empresa), interpretación que é
unanimemente acollida.

En canto dispón dunha autonomía técnica, a unidade produtiva é susceptible de tráfi-
co xurídico conxunto, de aí a súa alusión xunto á empresa e ao centro de traballo no
artigo 44.1 do ET, onde se regulan as garantías por cambio de empresario/a. As SSTS
de 6 de abril de 1973, RX 1973 1543, e de 26 de xaneiro de 1988, RX 1988 56,
definiron –para os efectos do disposto no artigo 44 do ET– a unidade produtiva autó-
noma como a unidade de explotación claramente diferenciada que constitúe unha
unidade socioeconómica de produción. É unha definición de tal amplitude como para
comprender as organizacións verticais, as organizacións horizontais e as organizacións
mixtas (STSX de Galicia de 29 de decembro de 2006, AS 2007 1993).

2) Con organización específica. Este elemento, que é de carácter material, distingue
o centro de traballo da simple unidade produtiva (con autonomía técnica, mais non
organización específica, de xeito que é posible que un centro de traballo integre varias
unidades produtivas) e da empresa (cuxa organización non é global, malia poderen
coincidir organización específica e global nas empresas unicelulares cun centro de
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traballo). Para concluír se unha unidade produtiva conta cunha organización específi-
ca aténdese a indicios como a separación xeográfica do resto da empresa, a distribución
de funcións entre unidades produtivas ou o organigrama da unidade produtiva (con
inclusión, por exemplo, dun/ha responsable xeral).

3) Que for dada de alta, como tal, ante a autoridade laboral. Tal elemento, a diferenza
dos anteriores de carácter material, é de carácter formal, en certo xeito alleo á realidade
do centro de traballo. Por iso se considera a súa eficacia non-constitutiva, sen prexuízo
de eventuais infraccións administrativas por causa da ausencia da alta (STSX de Ca-
taluña de 3 de outubro de 1997, AS 1997 3700; STSX de Madrid de 2 de abril de
1998, AS 1998 1331). Ora ben, a alta si conta con certa eficacia probatoria, de modo
que se o/a empresario/a deu de alta o centro de traballo presúmese iuris tantum a súa
existencia, aínda que se pode probar en contrario a ausencia dos outros dous elemen-
tos materiais (STSX de Galicia de 29 de decembro de 2006, AS 2007 1993).

4) Como o artigo 63 do ET obriga a constituír un comité conxunto de dous centros de
traballo cando houber dous lugares de traballo en municipios limítrofes, e non un
comité de empresa dun único centro de traballo, poderiamos concluír a obriga de
radicación do centro de traballo nun só municipio, de onde, se hai dúas radicacións
municipais distintas, hai dous centros de traballo. Porén, non é unha conclusión
xeralmente válida. Así, o centro de traballo en empresas ferroviarias é a liña como
conxunto integrado de estacións que abranguen varios municipios (STSX de Madrid
de 2 de abril de 1998, AS 1998 1331, en que se matiza que se unha estación atinxe
autonomía propia é posible a súa escisión como centro de traballo separado).

2.2. Carácter necesario

Malia os empresarios seren libres de situar a empresa onde estimaren oportuno, non
son libres de constituír como centro de traballo calquera lugar onde se realizar a
actividade empresarial, nin sequera mediando un pacto cos traballadores ou os seus
representantes legais. Unicamente se constitúe como centro de traballo aquel lugar
onde se efectúe unha actividade empresarial que reúna as esixencias do artigo 1.5 do
ET. Así pois, o artigo 1.5 do ET, que é norma de dereito necesario, impídelles ás
partes constituír ao seu antollo centros de traballo (STSX de Galicia de 29 de decembro
de 2006, AS 2007 1993).

Por iso, a determinación dos empresarios de constituír ou non un lugar de traballo en
centro de traballo, é susceptible de impugnación xudicial, ben con ocasión dun litixio
sobre algún efecto xurídico vinculado (por exemplo, en relación coa validez de
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preavisos electorais, como é o caso da STSX de Galicia 29 de decembro de 2006, AS
2007 1993), ben nun litixio autónomo que, de afectar a un interese colectivo, como
será o máis factible, se canalizaría a través dun proceso especial de conflito colectivo
(é o caso da STSX de Madrid de 2 de abril de 1998, AS 1998 1331).

2.3. Trámites administrativos

O artigo 1.5 do ET non lle atribúe á autoridade laboral ningunha facultade autorizatoria,
nin sequera un mínimo control da legalidade. Con todo, co ET de 1980 mantívose a
vixencia do artigo 187 da Lei xeral da Seguridade Social de 1974, que esixía a autori-
zación administrativa para a apertura dun centro de traballo e para continuar ou prose-
guir os traballos despois de se efectuaren alteracións, ampliacións ou transformacións.
O artigo 6 do Real decreto lei 1/1986, de 14 de marzo, derrogouno e estableceu que en
diante sería suficiente a comunicación da apertura do centro de traballo ou da reanu-
dación dos traballos –ambos os casos debidamente documentados e axustados ao
ordenamento xurídico vixente– nos trinta días seguintes á autoridade laboral compe-
tente, que o porá en coñecemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Tal
norma legal desenvolveuse a través das oportunas ordes do Ministerio de Traballo, de
entre as cales a vixente é a Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril.

De conformidade co artigo 22 da Lei sobre infraccións na orde social (en diante LI-
SOS) son infraccións administrativas castigadas con sancións graves: (1) iniciar a
actividade sen solicitar a inscrición na Seguridade Social; (2) non comunicar a aper-
tura e o cesamento de actividade dos centros de traballo para os efectos da súa identi-
ficación; e (3) as variacións de datos ou outras obrigas establecidas regulamentaria-
mente en materia de inscrición de empresas e identificación de centros de traballo.

2.4. Regras especiais

O artigo 1.5 do ET delimita a eficacia do concepto legal de centro de traballo para os
efectos desta lei (o Estatuto dos traballadores). A pesar disto, considérase un concepto
aplicable a todo o ordenamento xurídico laboral, agás de haber algunha norma espe-
cial que –no seu ámbito de aplicación– ofreza un concepto distinto de centro de traballo
excluínte do xeral. É o caso do Real decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, de
desenvolvemento do artigo 24 da Lei de prevención de riscos laborais (en diante LPRL),
que no seu artigo 2.a) define o centro de traballo como calquera área, edificada ou
non, en que os traballadores deben permanecer ou a que deben acceder por razón do
seu traballo.
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Realmente, esta definición é máis a de lugar de traballo que a de centro de traballo,
aínda que tal asimilación obedece a que nas normas supranacionais inspiradoras do
artigo 24 da LPRL se utiliza a expresión «lugar de traballo» (artigo 17 do Convenio
155 da Organización Internacional do Traballo, sobre seguridade e saúde dos
traballadores e ambiente de traballo; artigo 6.4 da Directiva marco 89/391/CEE, de 12
de xuño, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e a
saúde dos traballadores no traballo). Tamén a doutrina xudicial asimilou, para os efectos
do artigo 24 da LPRL, centro de traballo con lugar de traballo (STS de 18 de abril de
1992, RX 1992 4849, onde se considerou como centro de traballo as liñas de tendido
eléctrico da empresa principal cuxo mantemento fora obxecto de subcontratación).

3. A adscrición dos traballadores ao centro de traballo

3.1. Adscrición inicial

Os traballadores son adscritos, no momento de iniciaren a súa relación laboral, a un
centro de traballo, unha adscrición que pode ser informal –indícase onde se debe
traballar dunha maneira verbal ou tácita– ou formal, ben por medio do contrato de
traballo ou ben, se non se recolle no contrato escrito e se a duración da relación labo-
ral é superior a catro semanas, na comunicación que os empresarios deben facerlles
aos traballadores nos termos e prazos do artigo 8.4 do ET e do Real decreto 1659/
1998, de 24 de xullo, os cales transpoñen a Directiva 91/533/CEE, de 14 de outubro.
Esta comunicación conterá o centro de traballo en que o/a traballador/a prestará os
seus servizos habitualmente, e nela deberá constar, de ser o caso, a prestación de
servizos de forma habitual en diferentes centros de traballo ou en centros de traballo
móbiles ou itinerantes, de acordo co artigo 2.2.c) do mencionado real decreto.

Non informar por escrito os traballadores sobre os elementos esenciais do contrato e
as principais condicións de execución da prestación laboral –entre eles a adscrición a
un centro de traballo– nos termos e prazos establecidos regulamentariamente é unha
infracción leve (artigo 6.4 da LISOS).

Aínda que o artigo 2.2.c) do Real decreto 1659/1998, de 24 de xullo, admite a adscrición
a varios centros de traballo, por o artigo 2.2.b) da Directiva 91/533/CEE, de 14 de
outubro, non aludir a diferentes centros de traballo, senón a diferentes lugares de
traballo, podería concluírse a existencia dunha transposición inexacta da norma co-
munitaria en canto nesta non se admite expresamente a adscrición a varios centros de
traballo, senón a diferentes lugares de traballo. A cuestión é terminolóxica, porque se
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a norma comunitaria admite a adscrición a varios lugares de traballo, constitúan ou
non un centro de traballo, nada impide a adscrición a varios centros de traballo, que,
por definición, son todos eles lugares de traballo.

En calquera caso, a adscrición locativa plural –refírase a adscrición ao centro ou ao
lugar de traballo– é admisible e mesmo habitual nalgunhas actividades económicas
como as empresas de limpeza, aínda que os pactos de adscrición locativa plural non
son sempre lícitos como podería pensarse á vista da naturalidade con que tanto a
norma comunitaria como a norma interna española se refiren á adscrición a varios
centros de traballo/lugares de traballo. Ten como límites (1) non deixar o cumprimen-
to do contrato ao arbitrio do/a empresario/a (artigo 1256 do Código civil); e (2) a
irrenunciabilidade das disposicións establecidas no artigo 40 do ET (artigo 3.5 do
ET).

Pola contra, e xustamente ao supor o incumprimento das normas citadas, non son
admisibles os pactos de indeterminación locativa, como aqueles en que «o traballador
acepta expresamente a posibilidade de ser destinado, mentres permaneza vixente a
relación laboral, a calquera oficina ou dependencia da empresa, en calquera das quendas
de traballo establecidas ou que se estableceren, así como a realizar funcións de
cobramentos e pagamentos en portelo» (STCT de 26 de xaneiro de 1987, RTCT 1987
2036, doutrina xudicial reiterada na STS de 12 de xuño de 1996, RX 1996 3589, e a
STSX de Andalucía/Málaga de 8 de marzo de 1996, AS 1996 1197), ou a prestar
servizos «nos bingos que a empresa posúa» (STCT de 27 de outubro de 1982, RTCT
1982 5768).

Non sempre será doado na realidade das cousas distinguir o suposto de pacto locativo
plural lícito e o suposto de pacto de indeterminación locativa ilícito. Así, un pacto
locativo plural, formalmente lícito, pode considerarse materialmente ilícito cando a
pluralidade roza a indeterminación (por exemplo, a prestación de servizos en todos os
centros da empresa menos nun pode ser, segundo o contexto, unha indeterminación
ilícita). E, ao contrario, unha especificación espacial suficiente conduciríao á licitude,
como cando se delimita a prestación laboral para «calquera das instalacións dependentes
da empresa na provincia» (STSX de Andalucía/Sevilla de 28 de xaneiro de 2010,
AS 2010 2714).

Pode a adscrición inicial ou posterior dos traballadores a un centro de traballo
acompañarse doutros pactos locativos? Si, cando melloran a regulación legal, por
exemplo, para establecer formalidades ou compensacións adicionais se hai mobilidade
xeográfica, unha prioridade de permanencia, unha limitación espacial do ius variandi
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xeográfico ou un complemento retributivo polos desprazamentos frecuentes. Porén,
non son posibles cando restrinxen o dereito á libre circulación ou á vida persoal ou
familiar (por exemplo, coa obriga de residir no lugar de traballo), salvo se satisfan un
interese empresarial, de se valorar o pacto locativo en termos de idoneidade, de
necesidade e de proporcionalidade.

3.2. Modificacións posteriores da adscrición inicial

Os cambios de adscrición dun/ha traballador/a a un centro de traballo posteriores ao
momento da contratación poden constituír ou non unha mobilidade xeográfica segun-
do supuxeren ou non un cambio real de centro de traballo. De o suporen, estarase ao
establecido para as distintas modalidades de mobilidade xeográfica –traslados impro-
pios cando non obrigan a un cambio de domicilio, e traslados propios ou despraza-
mentos temporais cando obrigan a un cambio de domicilio– de acordo co artigo 40
do ET.

Ora ben, mesmo de non implicaren unha mobilidade xeográfica, os cambios de
adscrición non son libérrimos. Así, a empresa non pode alterar a adscrición dun colec-
tivo de traballadores a un centro de traballo para adscribilos a outro buscando privar
da súa condición os representantes do colectivo de traballadores (STSX de Cataluña
de 9 de marzo de 1999, AS 1999 1802).

4. O traslado do centro de traballo

4.1. Traslado nacional

O traslado do centro de traballo dentro do territorio nacional non se atopa regulado,
aínda que de diversas normas legais e regulamentarias, así como da conseguinte apli-
cación xudicial, se deducen as seguintes esixencias:

1) Os representantes legais dos traballadores deberán emitir un informe previo á
execución polo/a empresario/a das súas decisións sobre o traslado total ou parcial das
instalacións da empresa –artigo 64.1.4.b) do ET– nun prazo de 15 días –artigo 64.2 do
ET. Este é un trámite obrigado tanto se o traslado do centro de traballo implica o
cambio de residencia dos traballadores de conformidade co disposto no artigo 40 do
ET (STS de 27 de xuño de 1995, RX 1995 5170) como se non.
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Non informar os representantes legais dos traballadores do traslado do centro de traballo
con suficiente antelación, o que lles impediría emitir o seu informe previo, é unha
infracción grave de acordo co establecido en artigo 7.7 da LISOS.

2) Desde o punto de vista administrativo, darase de baixa o vello centro de traballo e
darase de alta o novo centro de traballo, agás a alta se os traballadores foren integrarse
noutro centro de traballo xa existente. Lembremos agora que, segundo o artigo 22 da
LISOS, é unha infracción grave non comunicar tanto a apertura como o cesamento da
actividade dos centros de traballo.

3) Cumpriranse os requisitos derivados da mobilidade xeográfica dos traballadores
–traslados impropios cando non obrigan a un cambio de domicilio, e traslados pro-
pios ou desprazamentos temporais cando obrigan a un cambio de domicilio– segundo
establece o artigo 40 do ET. Cando non for obrigado o cambio de domicilio, non é
necesario seguir os trámites dos traslados colectivos do artigo 40 do ET nin os trámi-
tes da modificación substancial das condicións de traballo do artigo 41 do ET (STS de
22 de xuño de 1990, AS 1990 4880), nin se admite a resolución ao abeiro do artigo
50.1.a) do ET (STSX de Cataluña de 12 de maio de 1995, AS 1995 1964).

4) Respectarase a representación legal dos traballadores, xa que o traslado do centro
de traballo non é causa da extinción do mandato dos representantes dos traballadores,
aínda que os traballadores do centro trasladado se integren noutro centro de traballo
onde conten cunha representación legal. Cumprirá agardar a unhas novas eleccións
para pactar se se unifican ambas as representacións ou se manteñen independentes
(STSX de Canarias/Tenerife de 23 novembro de 1998, AS 1998 4648).

4.2. Traslado internacional

A deslocalización produtiva, ou traslado do centro de traballo a un país estranxeiro
con menores custos e/ou con maiores vantaxes, é un fenómeno frecuente na economía
globalizada fronte ao cal se responde con medidas preventivas que buscan mellorar as
condicións de asentamento das empresas (beneficios fiscais, axudas públicas, conce-
sión de chan) e medidas paliativas para amortecer os efectos dunha concreta
deslocalización –sen prexuízo de acordaren os poderes públicos medidas especiais– a
través do sistema protector ordinario: un expediente de despedimento colectivo e a
protección de desemprego de se acordar a extinción dos contratos de traballo, o cal é
o máis habitual, ou o seguimento dos trámites do traslado de se estipular unha
mobilidade xeográfica transnacional, sometida ao artigo 40 do ET (segundo a STS de
1 de xullo de 1986, RX 1986 3917).
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5. Os centros de traballo móbiles ou itinerantes

5.1. Regulación xeral

De conformidade co artigo 40.1 do ET, as normas nel establecidas non se aplican para
os traslados dos traballadores contratados especificamente para prestaren os seus
servizos en empresas con centros de traballo móbiles ou itinerantes. A esexese desta
norma, seguindo as precisións derivadas da súa doutrina xudicial aplicativa, lévanos a
facer estas precisións:

1) Os centros de traballo móbiles ou itinerantes caracterízanse, como se deduce da
súa propia denominación, por non teren unha radicación xeográfica fixa debido ben a
unha indeterminación espacial do posto de traballo, ben a unha localización múltipla
da actividade empresarial, como acontece máis tipicamente cos centros de traballo
das empresas de montaxe (STCT de 12 de marzo de 1982, RTCT 1982 1547; STSX
de Cataluña de 4 de marzo de 2003, AS 2003 2169) ou das de tendido de liñas eléctri-
cas ou telefónicas (SSTS de 19 de xuño de 1995, RX 1995 5203, e de 14 de maio de
1996, RX 1996 5203; SSTSX de Andalucía/Granada de 17 de maio de 1994, AS 1994
2128, e de 23 de outubro de 1996, AS 1996 4410). É conveniente precisarmos que a
mobilidade ou itinerancia non se deriva en exclusiva da natureza do centro de traballo
(como, por exemplo, un buque, un circo ou un teatro ambulante), pode así mesmo
provir dunha decisión empresarial tendente a unha mellor satisfacción dos intereses
produtivos, que lle atribúe carácter móbil ou itinerante a un centro de traballo que,
pola súa propia natureza, non o tería.

Non son empresas con centros de traballo móbiles ou itinerantes as de seguridade, ao
non ser móbiles ou itinerantes, senón fixos, os centros de traballo onde esas empresas
prestan servizos (SSTSX de Asturias de 14 de xullo de 2000 e de 17 de novembro de
2000, AS 2000 2128 e 3669), o que nos permite apreciar unha tendencia xudicial a
cualificar como centro de traballo o lugar de prestación do servizo da empresa de
seguridade (STSX de Cataluña de 9 de marzo de 1999, AS 1999 1802, sobre o servizo
de seguridade da central nuclear de Ascó).

2) A mobilidade ou itinerancia non esvaece as esixencias de unidade produtiva e de
organización específica para constituír un centro de traballo, polo que debe distin-
guirse entre empresas con centros de traballo móbiles ou itinerantes, que cumpren as
esixencias do artigo 1.5 do ET, dunha parte; e, da outra, empresas con unidades móbiles
ou itinerantes vinculadas a centro de traballo fixo ou con traballadores individual-
mente móbiles ou itinerantes. Este é o motivo de non se consideraren empresas con
centros de traballo móbiles ou itinerantes as seguintes:
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a) As empresas de construción, aínda que despracen traballadores ás distintas obras,
xa que por definición a súa actividade non se desenvolve en centros de traballo móbiles
ou itinerantes, sen prexuízo, naturalmente, das empresas de construción con centros
de traballo móbiles ou itinerantes (STS de 13 de abril de 1996, RX 1996 3589) como
son as dedicadas á construción de estradas (STSX de Andalucía/Málaga de 16 de
xullo de 1995, AS 1995 2105).

b) As empresas de transporte de mercadorías ou de pasaxeiros, ao non constituíren
centro de traballo vehículos como un camión, un autobús, un tren ou un avión (coa
excepción do buque, que é centro de traballo pola súa especial singularidade e, en
calquera caso, segundo dispón o artigo 1.5 do ET).

c) As empresas dedicadas a actividades económicas que deben ser realizadas por
traballadores individualmente móbiles como mensaxeiros, repartidores, cobradores,
reporteiros, enquisadores, comerciais ou guías turísticos, en que o centro de traballo é
o centro base da actividade, aínda que cada traballador/a desenvolva a súa actividade
dentro dunha zona de traballo.

3) A referencia aos traballadores contratados especificamente para prestaren os seus
servizos en empresas con centros de traballo móbiles ou itinerantes do artigo 40.1 do
ET non debe entenderse nun sentido literal, comprensivo de todos os traballadores
contratados en empresas con centros de traballo móbiles ou itinerantes, senón nun
sentido finalista, comprensivo apenas dos traballadores que prestan servizos neses
centros (STS de 12 de abril de 1996, RX 1996 3589; STSX de Asturias de 30 de
xaneiro de 1991, AS 1991 570), non, por pór algún exemplo, se se tratase dun admi-
nistrativo (STSX de Andalucía/Málaga de 3 de abril de 1995, AS 1995 1477).

Por outra banda, é necesario expresar no contrato de traballo a condición de traballa-
dor/a destinado/a aos centros de traballo móbiles ou itinerantes da empresa, de aí o
adverbio «especificamente» utilizado no artigo 40.1 do ET (SSTS de 5 de novembro
de 1986, RX 1986 6279, e de 13 de abril de 1996, RX 1996 3589; STSX de Andalu-
cía/Málaga de 3 de abril de 1995, AS 1995 1477; STSX de Castela e León/Valladolid
de 19 de febreiro de 2010, XUR 2010 132949). Isto cadra coa inclusión da circuns-
tancia da prestación de servizos de forma habitual en centros de traballo móbiles ou
itinerantes na información mínima que, segundo o artigo 8.5 do ET, os empresarios
facilitarán aos traballadores [artigo 2.2.c) do Real decreto 1659/1998, de 24 de xullo].

4) A consecuencia da adscrición a centros de traballo móbiles ou itinerantes é a
inaplicación das garantías para o suposto de traslado no artigo 40.1 do ET, de xeito
que os empresarios poden acordar un traslado sen suxeición a elas (STS de 12 de abril
de 1996, RX 1996 3589). Por iso, a negativa inxustificada dun/ha traballador/a ads-
crito/a a un centro de traballo móbil ou itinerante dunha empresa de montaxes a aten-
der unha orde de desprazamento ao estranxeiro, cando no contrato de traballo se esta-
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blecía a obriga de se desprazar tanto a territorio nacional como ao estranxeiro e cando,
ademais, se lle comunicou cumprindo as esixencias do artigo 40 do ET, é unha infrac-
ción disciplinaria sancionable, no caso co despedimento (STSX de Canarias/As Pal-
mas de 25 de febreiro de 2005, AS 2005 440).

5) A referencia expresa ao traslado permite dubidar se esa inaplicación se estende a
outras formas de mobilidade, e, en concreto, se exclúe as garantías fronte aos
desprazamentos, o cal parece admitir a STS de 14 de outubro de 2004, RX 2005 2168,
aínda que non se trata dunha ratio decidendi, pois simplemente se dá por boa a afir-
mación contida na STSX de Cataluña de 4 de marzo de 2003, AS 2003 2169, que era
a recorrida en casación unificadora. Outras decisións que si abordaron frontalmente a
cuestión no tocante a se ter dereito a percibir ou non axudas de custo admiten a súa
remuneración (STCT de 26 de decembro de 1982, RTCT 1982 1256; STSX de Anda-
lucía/Sevilla de 11 de novembro de 1997, AS 1997 5376), aínda que outras a denegan
(STSX de Andalucía/Málaga de 8 de marzo de 1996, AS 1996 1197; STSX de Madrid
de 31 de outubro de 2001, XUR 2001 28221).

Onde non debese haber ningunha dúbida é no tocante a que os traballadores adscritos
a centros de traballo móbiles ou itinerantes poden ser sometidos a traslado impropio,
isto é, o traslado que non implica un cambio de domicilio (STSX de Canarias/Tenerife
de 28 de outubro de 2005, AS 2005 3014).

6) A exclusión das garantías da mobilidade xeográfica debe entenderse (1) coas
salvidades do traslado dun centro de traballo móbil ou itinerante a un centro de traballo
fixo que implicase cambio de domicilio, malia que mesmo que non o implicase podería
considerarse unha modificación substancial das condicións de traballo (STSX de
Madrid de 6 de xuño de 1990, AS 1990 1947); e (2) coas salvidades derivadas dunha
mellora pactada ou ben no contrato de traballo ou ben no convenio colectivo, como a
limitación da mobilidade ou itinerancia a un ámbito territorial (SSTS de 19 de xuño
de 1995, RX 1995 5203, e de 14 de maio de 1996, RX 1996 4396, que esixe a cons-
tancia expresa da mellora, a cal non é válida tacitamente), ou a adscrición concreta
do/a traballador/a a un centro de traballo móbil ou itinerante (STS de 5 de novembro
de 1986, RX 1986 6279; STSX de Andalucía/Málaga de 8 de marzo de 1996, AS
1996 1197), de modo que o traslado a outro centro de traballo móbil ou itinerante
diferente obrigaría a cumprir o disposto no artigo 40 do ET.

5.2. O buque

Na actividade de traballo no mar considérase como centro de traballo o buque, que se
entende situado na provincia onde radica o seu porto base (artigo 1.5 do ET). A norma
establece unha presunción iuris et de iure que elimina a discusión sobre se o buque é
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ou non centro de traballo, e a doutrina xudicial non dubida da autonomía do buque,
superior á dos demais centros de traballo (STSX de Madrid de 9 de febreiro de 1995,
AS 1995 806).

Ao entenderse situado o buque na provincia onde radica o seu porto base, a compe-
tencia territorial determínase precisamente polo porto base (SSTS de 18 de xullo de
1989, RX 1989 5870, de 15 de febreiro de 1994, RX 1994 1046, e de 8 de abril de 1996,
RX 1996 6565), e aínda que o buque recale noutros portos, isto non determina a
competencia dunha audiencia nacional (SAN de 11de outubro de 1999, AS 1999 4379).
As especiais características do buque determinan un réxime administrativo especial,
que obriga ao seu rexistro –de conformidade coa Lei 27/1992, de 24 de novembro,
dos portos do Estado e da Mariña Mercante– nun rexistro de buques e empresas na-
vieiras ou no Rexistro Especial da Comunidade Autónoma de Canarias, constituído
como segundo rexistro para favorecer a competitividade das empresas españolas.

5.3. Traballadores móbiles e as súas zonas de traballo

Non só os traballadores contratados en concreto para prestaren os seus servizos en
empresas con centros de traballo móbiles ou itinerantes se atopan sometidos a un
réxime de mobilidade. Tamén é posible a existencia de traballadores individualmente
móbiles, aínda que os centros de traballo aos cales estean formalmente adscritos sexan
fixos, como por exemplo os traballadores daquelas empresas de construción que os
desprazan ás distintas obras de conformidade co pactado no contrato de traballo, ou
os traballadores de empresas de transporte de mercadorías ou de pasaxeiros, ao non
constituíren centro de traballo vehículos como un camión, un autobús, un tren ou un
avión (coa excepción, antes analizada, do buque).

Algunhas empresas con traballadores individualmente móbiles como mensaxeiros,
repartidores, cobradores, reporteiros, enquisadores, comerciais ou guías turísticos asig-
nan –para a organización da súa actividade produtiva– zonas de traballo a cada
traballador/a ou grupo de traballadores, aínda que –insístese– os centros de traballo
aos cales se atopan formalmente adscritos sexan fixos. Tal circunstancia debilita a
dependencia característica do contrato de traballo, de aí as dificultades de discernir
algunhas veces entre traballo dependente e traballo autónomo. E é que a prestación
dos servizos nas instalacións da empresa é un indicio a favor da dependencia (STS de
11 de decembro de 1989, RX 1989 8947).
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Unha modificación da zona de traballo é unha modificación das condicións de traballo
que, se é substancial, deberá suxeitarse aos trámites do artigo 41 do ET, e que, se
constitúe un prexuízo á formación profesional ou menoscabo á dignidade dos
traballadores, determinará a posibilidade de resolver o contrato de traballo ao abeiro
do artigo 50.1.a) do ET (STS de 13 de xullo de 1983, RX 1983 3779), como acontece
de se diminuír a zona dun/ha cobrador/a de seguros cunha perda próxima á metade do
salario (STSX de Canarias/As Palmas de 18 de xuño de 1996, AS 1996 2537), ou se á
diminución da zona e do salario dun comercial se une a privación do vehículo (STSX
de Castela e León/Valladolid de 7 de decembro de 1999, AS 2000 443).

O desenvolvemento regulamentario da relación laboral especial dos representantes de
comercio a través do Real decreto 1438/1985, de 1 de agosto, contén no seu artigo 5
unha regulación especial das zonas de traballo, e aínda que a Lei 12/1992, de 27 de
maio, sobre o contrato de axencia, reconduciu as actividades de intermediación cara
ao campo da contratación civil (o que, en consecuencia, converteu a relación laboral
especial dos representantes de comercio case nunha peza de arqueoloxía xurídica),
non está de máis lembrarmos os elementos centrais da regulación especial das zonas
de traballo, ao resultar factible a súa aplicación analóxica aos casos doutros traballa-
dores individualmente móbiles con zonas de traballo.

Os devanditos elementos esenciais son estes: (1) no contrato escrito debe delimitarse
a zona con demarcación onde ha de levarse a cabo a actividade; (2) ningunha das
partes pode variar unilateralmente ningún dos extremos; (3) se o/a empresario/a asig-
nase unha zona a outro/a traballador/a ou traballadores en prexuízo do primeiro, de-
berá compensalos economicamente, e caso de discrepancia farao o xulgado do social
correspondente; (4) en calquera caso, o/a traballador/a pode solicitar a extinción do
contrato pola vía do artigo 41.3 do ET co incremento das indemnizacións que se
derivan da indemnización de clientela ex artigo 11 do Real decreto 1438/1985, de 1 de
agosto (que remite ao seu artigo 5.4-5).

Resulta evidente que a remisión do artigo 5.5 do Real decreto ao artigo 41.3 do ET
opera só para os efectos indemnizatorios, non para os efectos de obrigar o/a empresa-
rio/a a seguir os trámites do artigo 41 do ET canto á forma de acordar unha modifica-
ción das zonas de traballo que puidese supor unha modificación substancial das
condicións de traballo, individual ou colectiva. Por outro lado, a xurisprudencia
salientou –nunha interpretación axustada á letra e ao sentido da norma– que a acepta-
ción da compensación económica establecida no artigo 5.4 deste real decreto con
continuidade do contrato elimina a posibilidade de obter a indemnización por extin-
ción (STS de 22 de febreiro de 1988, RX 1998 751).
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Resumo

A dimisión dos traballadores, en canto que causa extintiva do seu contrato, é unha institución

tradicional do noso dereito individual do traballo. A crise económica puxo de moda esta insti-

tución, ao seu pesar, de aí que este artigo se oriente a dar conta da máis recente xurisprudencia

laboral, especialmente de unificación da doutrina, a este respecto.

Palabras chave: contrato de traballo, extinción, dimisión.

Abstract

The worker’s resignation, inasmuch as a just cause for the termination of his contract, is a

traditional institution of our individual Labour Law. Despite it, the economic crisis has put

this institution in fashion. Hence this paper aims to study the most recent labour case-law, and

namely the one adjudged in unification of doctrine, relating to the same.

Keywords: contract of employment, termination, resignation.
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I. Concepto e distinción de figuras afíns (especialmente o despedimento indirec-

to e o mutuo acordo extintivo)

1. O Estatuto dos traballadores utiliza en catro ocasións a palabra «dimisión», unha
no título I e tres no título II, aínda que a máis importante de todas estas mencións,
posto que actúa como punto de referencia de todas as demais, é a que aparece contida
no seu artigo 49, epígrafe 1, alínea d)1, segundo a cal «o contrato de traballo
extinguirase... por dimisión do traballador ou da traballadora, e debe mediar o preaviso
que sinalaren os convenios colectivos ou o costume do lugar»2. O teor deste precepto
permaneceu sen tocar desde a promulgación do Estatuto dos traballadores en 1980,
apenas variou a numeración interna orixinaria deste a partir de 1995, pois o precepto
actual correspondíase coa epígrafe 4 do propio artigo 49 na devandita redacción
orixinaria.

Como enseguida se comprobará, trátase dun precepto que vén suscitando a existencia
dunha abundantísima xurisprudencia laboral, non só de suplicación, senón tamén de
casación para a unificación da doutrina, mesmo moi recente. O punto de partida para
tratar esta masa de xurisprudencia laboral ten que referirse como é lóxico ao concepto
da figura xurídica en cuestión. Este concepto, necesitado de xustificación e de deslin-
de, fai fincapé nas vontades extintivas dos traballadores e dos empresarios, e cabe
afirmar que a dimisión dos traballadores é a extinción do contrato de traballo pola
simple vontade dos propios traballadores e sen a anuencia ou en contra da vontade
dos empresarios.

2. O feito de que a dimisión dos traballadores sexa a extinción do contrato pola súa
simple vontade apunta á necesidade de distinguirmos a dimisión [regulada, recórdese,
na alínea d) da epígrafe 1 do citado artigo 49] e o usual e doutrinalmente denominado
«despedimento indirecto»3, regulado na alínea j) de idénticos epígrafe e precepto.
Segundo esta última alínea, o contrato de traballo tamén se extingue «por vontade do

1 As secundarias aparecen contidas no seu artigo 67, epígrafe 1, parágrafo quinto; no seu artigo 67,

epígrafe 5; e no seu artigo 68, alínea c).

2 Véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (1990) «La dimisión del trabajador» Actualidad Laboral 2, p. 227 e ss.; e

MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2002) «Cuestiones de actualidad sobre la dimisión del trabajador, en cuanto que

causa de extinción del contrato de trabajo» Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coru-

ña 6, p. 437 e ss.

3 Xustificando a utilización desta terminoloxía, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL

VÁZQUEZ, X. M. (2006) Derecho del Trabajo. A Coruña, Netbiblo, p. 352, e a doutrina científica alí

citada.
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traballador», mais «fundamentada nun incumprimento contractual do empresario».
De aí a imposibilidade técnica de confundir unha e outra figura xurídica, dado que:

1) a vontade extintiva dos traballadores é, na hipótese da alínea d), unha vontade sen
alegación de causa ou ad nutum, isto é, unha vontade extintiva que non require a
expresión da causa en que se funda para poder resultar operativa4, mentres que na
hipótese da alínea j), en cambio, trátase dunha vontade claramente causal, apoiada de
xeito necesario na concorrencia dalgunha xusta causa que debe expresar o/a traballa-
dor/a, como as que detalla, por exemplo, o artigo 50 do Estatuto dos traballadores
(falta de pagamento do salario, malos tratos de palabra ou obra aos traballadores
etc.);

2) ademais, mentres que no despedimento indirecto a vontade dos traballadores preci-
sa, para poder chegar a provocar a extinción, o exercicio pola súa parte da correspon-
dente acción xudicial resolutoria do contrato –como regula, con permanencia dos
traballadores demandantes no seu posto de traballo mentres se tramita o proceso xu-
dicial5–, na dimisión, en cambio, a vontade dos traballadores provoca a extinción di-
rectamente por si mesma, para o efecto de salvagardar o principio infraestrutural de
liberdade de traballo –os traballadores non son ningúns escravos dos empresarios6–
e, por tanto, o carácter estritamente «voluntario» que ten a prestación de servizos
realizada en virtude dun contrato de traballo7.

3. Ora ben, tamén se trata, como acaba de dicirse, da extinción do contrato de traballo
pola simple vontade dos traballadores e sen a anuencia ou en contra da vontade dos
empresarios, pois se a extinción se producise coa conformidade –expresa ou tácita–
destes últimos atopariámonos daquela en presenza da causa extintiva que menciona a
alínea a) da epígrafe 1 do artigo 49 do Estatuto dos traballadores, relativa a que o

4 Nada impide, non obstante, ao traballador expresar ao empresario a concreta causa por que dimite. Ao

respecto, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2002) op. cit., p. 437 e nota 5, e a xurisprudencia alí citada.

5 Sobre o tema, con todos os seus detalles, véxase SEMPERE NAVARRO A. V. e SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.

(2001) El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Elcano-Navarra, Aranzadi, p. 33 e ss.

6 Acerca deste último tema, con exame de fontes xurídicas españolas «modernas», véxase MARTÍNEZ

GIRÓN, J. (2002) Los pleitos de derecho privado sobre esclavitud ultramarina en la jurisprudencia del

Tribunal Supremo (1857-1891). Madrid, Civitas, p. 41 e ss.

7 Lémbrese que o Estatuto dos traballadores, dun lado, afirma que «esta lei seralles de aplicación aos

traballadores que voluntariamente presten servizos retribuídos» (artigo 1, epígrafe 1, a cursiva é nosa);

e, doutro lado, que exclúe do seu ámbito de aplicación «as prestacións persoais obrigatorias» [artigo 1,

epígrafe 3, alínea b)].
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contrato de traballo igualmente se extingue «por mutuo acordo das partes». De aí,
dada a coincidencia de vontades rescisorias, que encaixen plenamente no mutuo acordo
extintivo ou mutuo disenso, mais en absoluto na dimisión, supostos de feito como os
seguintes:

1) O de que «o xefe de Persoal... chamase ao despacho [á traballadora] e puxese no
seu coñecemento que ante os feitos acaecidos –ofrecer a unha señora comprar os
libros de texto co desconto que a empresa lles fai aos seus empregados– existían dúas
solucións, ou entregarlle unha carta de despedimento ou que ela redactase unha carta
co seu cesamento voluntario»8.

2) Ou o de que «a empresa indicase á traballadora que de non solicitar a baixa volun-
taria sería obxecto dun despedimento disciplinario, e ademais presentaríase unha de-
nuncia contra ela ante a policía por se apropiar de diversas cantidades de diñeiro»9.

É certo, con todo, que a distinción entre estas dúas concretas (e diferentes) causas
extintivas carece de toda relevancia práctica cando os traballadores, arrepentidos de
cesar, demandan logo por despedimento inxusto aos empresarios, dada a clara falta de
acción de despedimento neste caso, ao se operar xa antes do seu arrepentimento a
extinción (por «mutuo acordo») do contrato de traballo; irrelevancia práctica refor-
zada, ademais, polo dato de que tanto nun como noutro suposto existe ulterior
imposibilidade de que os traballadores cesantes accedan á prestación por
desemprego10.

Quizais por estas razóns a xurisprudencia da Sala do Social do Tribunal Supremo non
sempre fía fino con vistas á distinción. Ás veces decántase pola existencia aquí de
dimisión (mais non de verdadeiro mutuo acordo extintivo), para o efecto de negar que
o traballador tivese dereito a «un prazo razoable de reflexión», polo que conclúe en
consecuencia –sen maiores miramentos dogmáticos– que «non cabe dicir que existise

8 Sentenza da Sala do Social, do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León/Burgos, de 25 de

xaneiro de 2000 (AS 2000/221), fundamento de dereito segundo.

9 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 4 de febreiro de 2000

(AS 2000/201), fundamento de dereito terceiro.

10 Véxase infra a sección 11. Acerca da relativa tolerancia xurisprudencial da fraude ao desemprego en

conexión coas «baixas voluntarias», e a súa xustificada crítica doutrinal, véxase ARUFE VARELA, A. (1999)

«Sobre la calificación jurídica del cese por baja voluntaria del trabajador, en supuestos en que precede

una amenaza de despido de la empresa» Aranzadi Social 1, p. 2616 e ss.
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despedimento ningún imputable á empregadora, senón extinción do contrato de traballo
pola causa expresada no artigo 49.1.d) do Estatuto dos traballadores»11. En cambio,
fronte a esta xurisprudencia, resulta irreprochable a doutrina unificada por unha recente
Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 14 de xuño de 201012, que rexeitou
no caso que axuizaba a suposta «infracción dos artigos 49.1.a) do Estatuto dos
traballadores e... 1265, 1267 e 1268 do Código civil»13, pois –sobre a base de admitir
que houbera unha verdadeira «transacción»14– «para que a conduta da empresa ante-
rior á toma de decisión do traballador poida cualificarse de ameaza ou intimidación...
é preciso que revista un matiz antixurídico ou ilícito, e non hai tal cando o que se fai
é anunciar o posible exercicio correcto e non abusivo dun dereito, como é o relativo a
un posible despedimento disciplinario ou á interposición de denuncia ou querela pola
subtracción dos artigos da empresa»15.

II. Dimisión expresa e dimisión tácita (ou sen preaviso)

4. Loxicamente, a falta de anuencia por parte dos empresarios fronte á vontade expre-
sa dos traballadores de lle pór fin ao contrato pode ter un carácter igualmente expreso.
Iso acontece con claridade, por exemplo, nos dous seguintes supostos de feito:

11 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 6 de febreiro de 2007 (RX 2007/3340), funda-

mento de dereito cuarto, ditada en casación para a unificación da doutrina. Véxase, en sentido análogo,

a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 13 de maio de 2008 (RX 2008/3042), así mesmo

ditada en casación para a unificación da doutrina, que argumenta sobre a base da regra contida no

parágrafo segundo da epígrafe 2 do artigo 49 do Estatuto dos traballadores («refírese ao documento de

liquidación das cantidades debidas; non á dimisión»), sen caer na conta de que a «liquidación» está

vinculada a calquera causa de extinción do contrato de traballo, incluído o «mutuo acordo» e a «dimi-

sión». Sobre este último tema, véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de

Galicia de 30 de setembro de 2010 (AS 2010/2335).

12 RX 2010/8436.

13 Cfr. o seu fundamento de dereito segundo, parágrafo primeiro.

14 Segundo esta sentenza, «a cuestión que ha de resolverse... consiste en determinar o valor liberatorio

que para a empresa poida supoñer a subscrición pola traballadora dun documento de transacción en que,

ante a existencia no mesmo acto da súa sinatura dun despedimento disciplinario por motivos graves,

expresa o seu recoñecemento das faltas e a vontade de non reclamar por despedimento, polo que recibe

unha indemnización inferior á que lle correspondería en caso de despedimento improcedente» (funda-

mento de dereito primeiro, epígrafe 1, parágrafo primeiro).

15 Fundamento de dereito cuarto, parágrafo cuarto.
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1) «o actor manifestou que renunciaba a calquera vinculación coa empresa demanda-
da, a debía buscar quen o substituíse, malia que se lle concedeu un prazo para que
reflexionase e puidese revogar a súa decisión»16;

2) e tamén, cando «o actor “se despediu da empresa... solicitando ao demandado a
liquidación dos seus haberes”, e... solicitado pola empresa o preaviso, o actor accedeu,
o que pon de manifesto a vontade resolta e terminante, clara e firme do traballador, de
dar por rescindido o contrato de traballo por [dimisión]»17.

Ora ben, tamén pode tratarse dunha falta de anuencia empresarial tácita, en cuxo caso
–que a xurisprudencia laboral así mesmo rexistrou– igualmente «ha de entenderse
que o contrato rematou por [dimisión]..., pois a circunstancia de que as empresas
demandadas non fixesen ningunha obxección non é de ningún modo significativa de
que o cesamento se produza por mutuo acordo, xa que ningunha obxección podían
facer no sentido de se oporen [ao cesamento] e obrigaren o... traballador a continuar
na prestación de servizos contra a súa vontade»18.

5. É moitísimo máis frecuente, non obstante, que a falta de anuencia expresa ou tácita
dos empresarios se contrapoña á vontade tácita dos traballadores de resolveren o seu
contrato, existente desde logo cando o traballador ou a traballadora omite dar «o
preaviso que sinalaren os convenios colectivos ou o costume do lugar» [segundo dis-
pón, lémbrese, a alínea d) da epígrafe 1 do artigo 49 do Estatuto dos traballadores], o
preaviso sinalado en normas regulamentarias19 ou, mesmo, o acordado en contrato
individual de traballo20.

16 Cfr. MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2002) «Cuestiones de actualidad sobre la dimisión del trabajador, en cuanto

que causa de extinción del contrato de trabajo» Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da

Coruña 6, p. 439, e a xurisprudencia alí citada.

17 Ibidem.

18 Ibidem.

19 Por exemplo, as reguladoras de relacións laborais de carácter especial. Ao respecto, véxanse o artigo

10, epígrafe 1, do Real decreto 1382/1985, de 1 de agosto, regulador da relación laboral especial do

persoal de alta dirección; o artigo 9, epígrafe 4, do Real decreto 1424/1985, de 1 de agosto, regulador da

relación laboral especial do servizo do fogar familiar; e o artigo 10, epígrafe 2, do Real decreto 1428/

1985, de 1 de agosto, regulador da relación laboral especial dos representantes de comercio.

20 Véxase, por exemplo, o suposto de feito axuizado por unha sentenza da Sala do Social do Tribunal

Superior de Xustiza de Aragón de 3 de xullo de 2000 (AS 2000/2431). Sobre que por pacto individual

non cabe ampliar o prazo de preaviso sinalado no convenio colectivo correspondente, véxase MARTÍNEZ

GIRÓN, J. (2002) op. cit., p. 443 e nota 50, e a xurisprudencia alí citada.
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Nestes casos, a nosa xurisprudencia laboral fala de «abandono do traballo» ou «dimi-
sión tácita»21, e indica ao respecto, por exemplo: 1) que a conduta dos traballadores
«que abandonan a relación laboral... non é senón unha das posibles manifestacións da
extinción da relación laboral por vontade dos traballadores, isto é, unha dimisión,
pola vía de feito, tácita ou implícita»22; 2) que «o abandono... se caracteriza porque o
traballador resolve o contrato sen alegar causa ningunha... nin preavisar», polo que
«se trata, utilizando a terminoloxía do Estatuto dos traballadores, ao cal a xurisprudencia
tende, dunha dimisión tácita»23; e 3) que a falta de preaviso de ningún modo obsta a
virtualidade e eficacia da extinción do contrato, pois «a dimisión ou abandono existe
déase ou non cumprimento polos traballadores do preaviso a que os obriga a Lei»24.

Sempre segundo a xurisprudencia laboral, esta concreta especie de dimisión está inte-
grada por dous elementos. Ante todo, que exista un comportamento de «inasistencia
[carente de toda xustificación explícita] máis ou menos prolongada dos traballadores
ao centro ou lugar de traballo»25; e, logo, que tal comportamento vaia acompañado de
circunstancias de que «caiba extraer, de xeito claro, certo e terminante, que o empre-
gado desexa extinguir o contrato»26, pois a simple inasistencia non é «algo que meca-
nicamente equivalla a unha extinción por dimisión»27. Sobre a base –segundo a xuris-
prudencia laboral unificada– de que os empresarios soportan a carga de probar a vontade

21 Por todas, véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 13 de

setembro de 2010 (XUR 2010/375615), e a xurisprudencia que cita. Clásico sobre o tema, véxase MONTOYA

MELGAR, A. (1967) La extinción del contrato de trabajo por abandono del trabajador. Sevilla, Instituto

García Oviedo, p. 11 e ss.

22 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Murcia de 20 de marzo de 2000

(AS 2000/632), fundamento de dereito terceiro.

23 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias/As Palmas, de 7 de abril de

2000 (AS 2000/3141), fundamento de dereito cuarto.

24 Ao respecto, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2002) «Cuestiones de actualidad sobre la dimisión del traba-

jador, en cuanto que causa de extinción del contrato de trabajo» Anuario da Facultade de Dereito da

Universidade da Coruña 6, p. 443, e a xurisprudencia laboral constante a que remite.

25 Por todas, Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 21 de novembro de 2000 (RX 2000/

1427), fundamento de dereito quinto.

26 Ibidem.

27 Ibidem. Reforzando todas estas afirmacións, tamén se afirma todo o seguinte: «hai declaración expre-

sa cando se utilizan signos, polo común escritos ou orais, encamiñados a lograr a percepción de que se

falou. Hai declaración tácita cando o seu autor non utiliza eses signos explícitos, senón que leva a cabo

un comportamento ou unha conduta dos cales se infire inequivocamente a súa vontade; fálase de decla-

ración tácita, porque non resulta do dito, senón do feito (facta concludentia)» (fundamento de dereito

cuarto).
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dimisoria tácita dos traballadores28, estas específicas circunstancias acompañantes da
inasistencia inxustificada poden ser, pola súa vez, de dous tipos distintos.

6. En primeiro lugar, feitos concluíntes reveladores por si mesmos do propósito de
dimitir, tales como os seguintes: 1) «cando... [o traballador inasistente] concerta a súa
prestación laboral de servizos para outra empresa, conduta en que a nosa xurispruden-
cia en todos os niveis viu desde sempre o máis antolóxico e claro suposto de manifes-
tación [tácita] de vontade dimisoria»29; 2) «ese mesmo día, acompañada do seu com-
pañeiro ou parella, acudiu aos locais da empresa a devolver as chaves do local, polo
que o local permaneceu pechado ese día e o seguinte, xa que ela era a responsable de
abrir o establecemento», constando «igualmente acreditado que os días posteriores o
local estivo aberto e que a traballadora non acudiu a traballar, o que pon en evidencia,
de forma certa e terminante, a súa vontade de dar por extinguido o vínculo laboral»30;
ou 3) se «na noite... o actor se atopaba no centro de traballo e comezou unha conversa
co representante da empresa... que rematou nunha acalorada discusión, no curso da
cal o demandante [o] agarrou do pescozo... e fixo ademán de propinarlle un puñazo,
momento en que foi suxeitado polo administrador da empresa..., [polo que foron]
requiridos os servizos de seguridade da empresa, que acompañaron o demandante á
saída... [e] o actor saíu... e xa non regresou nin ese día nin ningún outro»31.

28 Ao respecto, a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 10 de outubro de 2006 (RX 2007/

313), pronunciada en casación para a unificación da doutrina, rexeita a tese de que «a vulneración [do

artigo 24, epígrafe 1, da Constitución] se produce ao lle impor á demandada a carga da proba acerca do

modo en que se produciu a extinción do vínculo exonerando a traballadora da demostración de que o

cesamento se debeu á súa vontade» (cfr. o fundamento de dereito segundo), concluíndo sobre a necesidade

de «resolver a carga da proba anoando ao feito da finalización dos servizos a necesidade de que pola

empresa se acredite o deliberado propósito do traballador de extinguir a relación laboral, o que non se

levou a cabo pola recorrente» (fundamento de dereito terceiro, parágrafo noveno).

29 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias de 15 de decembro de 2000

(AS 2000/3955), Fundamento de dereito único, parágrafo cuarto. «Naturalmente» –engade esta mesma

sentenza– «salvo supostos de xornadas parciais en réxime de pluriemprego, que aquí carece de interese

considerar, xa que a incompatibilidade de prestacións é neste caso absoluta, ao se tratar non de activida-

des idénticas, senón da mesma actividade na individual e específica materialidade do seu obxecto»

(ibidem).

30 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid de 14 de outubro de 2010

(AS 2010/3007), fundamento de dereito único.

31 Cfr. a Sentenza da Sala do Social da Comunidade Valenciana de 2 de marzo de 2000 (AS 2000/3125),

antecedente de feito segundo, III.
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En segundo lugar, e a falta de tales feitos concluíntes e fatalmente reveladores da
vontade de dimitir, cando a inasistencia inxustificada ao traballo resulte intolerable-
mente prolongada, por deixaren transcorrer os traballadores un prazo xuridicamente
significativo, que pode ser: 1) ante todo, o establecido por disposicións de carácter
xeral –mesmo convenios colectivos– para reincorporarse ao traballo despois de perío-
dos de suspensión do contrato, como o que establece, por exemplo, o artigo 48, epígrafe
3, do Estatuto dos traballadores sobre a reincorporación dos traballadores «no prazo
máximo de trinta días naturais a partir do cesamento no servizo, cargo ou función»32; ou
2) en defecto de tales prazos específicos, o prazo que eventual e unilateralmente poidan
impor os empresarios aos traballadores ao lles requirir que volvan ao traballo, pois se
«a empresa [requiriu por]… carta a traballadora [inasistente, para que se reincorporase
inmediatamente ao seu traballo]», o feito de que esta deixase de «acudir á empresa...
sen xustificar a súa ausencia, a pesar do requirimento da empresa... é claramente
revelador da vontade clara e patente da traballadora de desistir do contrato»33.

Fronte á xurisprudencia laboral tradicional34, a xurisprudencia de unificación da
doutrina tende agora a desvincular deste último tipo de prazos o transcurso dos esta-
blecidos polos convenios colectivos, para o efecto de xustificar o despedimento disci-

32 Véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2002) «Cuestiones de actualidad sobre la dimisión del trabajador, en

cuanto que causa de extinción del contrato de trabajo» Anuario da Facultade de Dereito da Universidade

da Coruña 6, p. 441 e nota 29, e a xurisprudencia laboral a que remite. En cambio, non ten necesaria-

mente carácter fatal o incumprimento polo traballador en situación de incapacidade temporal do prazo

de entrega ao empresario dos partes médicos de baixa. Sobre isto último, véxase a Sentenza da Sala do

Social do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid de 23 de xuño de 2000 (AS 2000/3258) e a Sentenza

da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 12 de xullo de 2000 (AS 2000/4024).

Este último tema está, non obstante, moi condicionado polas concretas circunstancias concorrentes (ao

respecto, por exemplo, véxase en sentido contrario unha sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior

de Xustiza de Galicia de 15 de decembro de 2010 [AS 2011/81]).

33 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 19 de outubro de 2000

(AS 2000/3770), fundamento de dereito segundo. Véxase, ademais, a Sentenza da Sala do Social do

Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 28 de setembro de 2000 (AS 2000/2794), relativa a que a

empresa «procedeu, ante a ausencia do recorrente, a remitirlle un telegrama para que se reincorporase ao

seu posto de traballo, con advertencia de que de non o facer consideraría que a vontade do recorrente era a

de non volver á empresa, polo que non pode, por tanto, concluírse que o acontecido fose unha extinción da

relación laboral por despedimento, ao quedar acreditado o ánimo do traballador de resolver o contrato de

traballo» (fundamento de dereito segundo). Por suposto, o empresario debe «esperar o xustificante de

recepción da carta en que requiría a traballadora para a súa reincorporación» (Sentenza da Sala do Social

do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 18 de xullo de 2000 [AS 2000/4030], fundamento de

dereito terceiro). Sobre esta mesma problemática, véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal

Supremo de 19 de outubro de 2006 (RX 2006/7859), ditada en casación para a unificación da doutrina.

34 Respecto dela, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2002) op. cit., p. 441 e nota 30.
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plinario por faltas repetidas e inxustificadas de asistencia ao traballo. Trátase dunha
casuística con frecuencia conectada á extinción da situación de incapacidade tempo-
ral en que se atopaba o traballador ou a traballadora, sen que procedan –a pesar do
alzamento da situación de suspensión do contrato– a se reincorporaren ao seu posto
de traballo. Neste sentido, insístese xurisprudencialmente na necesidade de «delimi-
tar o chamado abandono fronte ao despedimento disciplinario por faltas de asistencia
ao traballo», pois «estas non poden considerarse, obxectivamente e á marxe dun con-
texto en que pola súa continuidade ou por outras circunstancias aparezan dotadas dun
indubidable significado extintivo», e debe terse en conta que «para valorar o propósi-
to do traballador “hai que precisar de forma inequívoca as motivacións e os impulsos
que o animan, posto que a vontade de realizar un acto culposo laboral é diferente da
necesaria para extinguir a relación laboral”»35.

7. Así mesmo fronte á xurisprudencia laboral tradicional36, a máis recente xurispru-
dencia de unificación da doutrina afirma arestora que non pode considerarse como
suposto de abandono do traballo ou dimisión tácita o feito de que os traballadores
despedidos rexeiten a oferta de admisión feita –antes mesmo de presentar a papeleta
de conciliación procesual– polos seus antigos empresarios, que se retractan do despe-
dimento. Sobre o tema, a sentenza decisiva é unha ditada pola Sala do Social do
Tribunal Supremo, constituída en sala xeral, con data de 7 de outubro de 200937. Nela,
tras se pór de relevo que «ningunha sentenza deste tribunal contemplou unha retracta-
ción empresarial previa ao trámite preprocesual de conciliación, como no caso pre-
sente»38, conclúese que «a eficacia extintiva e constitutiva do despedimento determi-
nan que o traballador non estea obrigado a aceptar a posible retractación da empresa
emitida antes de constituírse a relación procesual ou de presentarse a papeleta de
conciliación ante o correspondente organismo administrativo, nin que por tal rectifi-
cación unilateral o traballador se vexa privado do seu dereito a impetrar a protección

35 Todas estas afirmacións atópanse na Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 27 de xuño de

2001 (RX 2001/6840), fundamento de dereito cuarto, ditada en casación para a unificación da doutrina.

Véxase, ademais, a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 29 marzo de 2001 (RX 2001/

3410), igualmente ditada en casación para a unificación da doutrina.

36 Representada polas sentenzas da Sala do Social do Tribunal Supremo de 1 de xullo de 1996 (RX 1996/

5628), de 3 de xullo de 2001 (RX 2001/7797) e de 15 de novembro de 2002 (RX 2003/507), todas elas

ditadas en casación para a unificación da doutrina. Sobre a primeira, véxase MELLA MÉNDEZ, L. (1998)

«Despido y posterior retractación del mismo: efectos» Dereito. Revista Xurídica da Universidade de

Santiago de Compostela 1, p. 319 e ss.

37 RX 2009/5664.

38 Fundamento de dereito segundo, epígrafe 2.
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xurídica dos órganos xurisdicionais»39; e, mesmo que «non apreciamos –tamén como
regra xeral– trazo ningún definitorio do abuso do dereito nesa posible reclamación
fronte a unha decisión patronal ilexítima, posto que cando se solicita a tutela xudicial
que impón o artigo 24.1 da CE, non é apreciable anormalidade ningunha no exercicio
da acción, unha vontade de prexudicar ou posibles danos e prexuízos non-lexítimos»40.

8. Esta importante doutrina –que pretendía parificar dimisión e despedimento no to-
cante á imposibilidade de se retractar deles– foi moi pouco despois completada e
matizada, así mesmo en unificación da doutrina, por outra sentenza da propia sala con
data de 7 de decembro de 200941. Nela, sobre a base de que «como o contrato perma-
nece vivo mentres o despedimento non se fai efectivo, momento en que se extingue e
a súa rehabilitación require a vontade das dúas partes e non dunha soa»42, conclúese
que «a retractación empresarial producida antes de que chegue ese momento [isto é, o
de efectividade do preaviso de despedimento] é válida e produce como efecto princi-
pal o de que o contrato non chegue a extinguirse»43, e lémbrase mesmo «que, como a
acción de despedimento nace na data do cesamento e antes de que este se produza non
empeza a correr o seu prazo de caducidade, resulta que non existe dereito a reclamar
contra o cesamento antes de que sexa efectivo, pois até ese momento non se precisa a
tutela xudicial»44.

Non pode estrañar, por iso, que a propia Sala do Social do Tribunal Supremo se apre-
surase a trasladar esta doutrina complementaria á hipótese da dimisión, e sostivese
noutra sentenza unificadora con data de 1 de xullo de 201045, fronte á súa doutrina
tradicional (relativa a que «unha vez comunicada, a dimisión do traballador dotada de
eficacia inmediata non é susceptible de retractación posterior»)46, a nova tese de que
cabe «a posible retractación da decisión de dar por concluído o contrato, naqueles

39 Fundamento de dereito cuarto, epígrafe 3, parágrafo primeiro.

40 Ibidem. A mesma doutrina volveu ser pacificamente reiterada polas sentenzas da Sala do Social do

Tribunal Supremo de 11 de decembro de 2009 (RX 2010/2117) e de 26 de abril de 2010 (RX 2010/3486),

ditadas en casación para a unificación da doutrina.

41 RX 2010/255.

42 Fundamento de dereito segundo, parágrafo terceiro.

43 Ibidem.

44 Ibidem, parágrafo cuarto.

45 RX 2010/8438.

46 Fundamento de dereito segundo, epígrafe 1, parágrafo primeiro.
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casos... en que ese cambio na vontade extintiva non irrogue prexuízo substancial á
outra parte ou a terceiros; o que supón –tratándose de dimisión preavisada– que antes
da rectificación do traballador o empresario non contratase outro empregado para
substituír o dimisionario»47, pois «a boa fe comporta que en tal suposto –que é o de
autos– se acepte a retractación do traballador, porque con iso ningún prexuízo se lle
causa ao patrón, e a negativa deste adquire visos de conduta abusiva»48.

9. O repregamento evidente da Sala do Social do Tribunal Supremo, fronte ao que
viña sendo a xurisprudencia cualificable como tradicional49, proxéctase así mesmo
sobre o tema das eventuais consecuencias indemnizatorias que para os empresarios
poidan derivarse da omisión polos traballadores dimisionarios do preaviso debido
(lémbrese que na dimisión, en principio, «debe mediar o preaviso que sinalaren os
convenios colectivos ou o costume do lugar»). Nesta liña, unha sentenza da Sala do
Social do Tribunal Supremo de 16 de marzo de 200550, ditada en casación ordinaria,
sostén que o dereito da empresa a descontar automaticamente da liquidación do
traballador dimisionario un día por cada día de atraso no preaviso debido só existe se
así se pactase en convenio colectivo ou contrato individual de traballo, con funda-
mento «na cláusula penal que posibilitan e disciplinan o artigo 1152 e seguintes do
Código civil»51. Neste último caso, ademais, quedaría excluída a eventualidade de
que os empresarios puidesen esixirlles aos traballadores dimisionarios –salvo quizais
na hipótese de se tratar de deportistas profesionais52– a indemnización doutros danos
e prexuízos provocados polo feito da dimisión, pois segundo esta mesma sentenza

47 Fundamento de dereito terceiro, epígrafe 4, alínea d).

48 Ibidem.

49 Respecto dela, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2002) «Cuestiones de actualidad sobre la dimisión del

trabajador, en cuanto que causa de extinción del contrato de trabajo» Anuario da Facultade de Dereito

da Universidade da Coruña 6, pp. 443-444.

50 RX 2005/3510.

51 Fundamento de dereito cuarto, parágrafo quinto.

52 Segundo o artigo 16, epígrafe 1, do Real decreto 1006/1985, de 26 de xuño «a extinción do contrato

por vontade do deportista profesional, sen causa imputable ao club, dará este dereito, no seu caso, a unha

indemnización que en ausencia de pacto ao respecto fixará a xurisdición laboral, en función das circuns-

tancias de orde deportiva, prexuízo que se causara á entidade, motivos de ruptura e demais elementos

que o xulgador considere estimable» (parágrafo primeiro), tendo en conta que «no suposto en que o

deportista no prazo dun ano desde a data de extinción, contratase os seus servizos con outro club ou

entidade deportiva, estes serán responsables subsidiarios das obrigas pecuniarias sinaladas» (parágrafo

segundo). Ao respecto, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J. (1999) «Actividades profesionales y organizaciones

deportivas y jurisdicción: puntos críticos» en Borrajo Dacruz, E. (dir.) Trabajo y libertades públicas.

Madrid, La Ley, pp. 137-138.
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«o feito de acudir á realización da pena, resulta... incompatible coa posibilidade de
reclamar indemnización de danos e prexuízos, aínda cando estes puideren existir e, en
caso de existiren, sexa cal for a súa contía»53.

10. Como é lóxico, esta imposibilidade de lles esixir aos traballadores dimisionarios
danos e prexuízos que excedan dos salarios do preaviso eventualmente omitido pode
obviarse, porén, ante o chamado pacto de permanencia na empresa, sancionado du-
rante a vixencia da Lei de contrato de traballo de 1944 por senllas –e moi doutrinalmente
interesantes e pioneiras– sentenzas da Sala do Social do Tribunal Supremo de 3 de
febreiro e 11 de marzo de 197554, relativas a pilotos de liñas aéreas dimisionarios, en
claro prexuízo da súa empresa55.

Sobre o tema, o precepto decisivo é hoxe o artigo 21, epígrafe 4, do Estatuto dos
traballadores56, que contén unha alusión inequívoca á especie máis problemática e
litigada da dimisión, que é xustamente o abandono do traballo ou dimisión tácita.

53 Fundamento de dereito cuarto, parágrafo quinto.

54 RX 1975/425 e RX 1975/1273, respectivamente.

55 Segundo a primeira das devanditas sentenzas, «unha cláusula en que se convén entre... [os traballadores

demandados] e a empresa, a asistencia dos primeiros a uns cursos que os capaciten para se converteren

en pilotos de reactor, cursos que tiñan que ser custeados no estranxeiro pola mesma empresa e obrigándose

en cambio, a continuar despois un determinado período de tempo ao servizo da devandita empresa, ou a

indemnizala noutro caso, nunha suma convida, é perfectamente legal, pois non hai disposición legal

ningunha que o prohiba», resultando «indubidablemente xusto e razoable que a empresa reciba unha

indemnización no caso de que os pilotos demandados, despois de obteren unha maior categoría profesio-

nal que habería de permitirlles a súa mellor cotización no mercado laboral propio, adquirida a custa

daquela, abandonasen a compañía causándolle un quebranto económico, que debe ser indemnizado con-

forme ao previsto» (considerando primeiro).

E de acordo coa segunda sentenza, «unha cláusula consignada nos respectivos contratos de traballo,

segundo a cal os demandados adquirían “un especial compromiso” de permanencia ao servizo da actora

durante tres anos, se a custa desta facían un curso ou adquirían determinada aptitude profesional e se

rescindían o seu contrato ou incorrían en causa de despedimento antes de transcorrer eses tres anos, se

estipulaba unha indemnización a favor da actora, ha de cualificarse de netamente laboral» (considerando

primeiro), resultando «correcto prever as consecuencias dunha falta de cumprimento do “especial com-

promiso” contraído mediante unha cláusula “penal”, en que non só se comprenden os “gastos” dos

cursos de perfeccionamento, senón algo moito máis difícil de avaliar e é o de que, tras seren instruídos

no manexo duns aparatos adquiridos, cesen na prestación dos seus servizos e pasen a outra empresa da

competencia no tráfico aéreo» (considerando cuarto).

56 Sobre o tema, véxase GÓMEZ ABELLEIRA, F. J. (2000) «Pactos de no concurrencia y de permanencia

(En torno a los artículos 5.d) y 21)» Revista Española de Derecho del Trabajo 100, pp. 284-285.

Na xurisprudencia, Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo, constituída en sala xeral, de 26 de

xuño de 2001 (RX 2001/7795), ditada en casación para a unificación da doutrina.
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Segundo esta norma, «cando o traballador reciba unha especialización profesional
con cargo ao empresario para pór en marcha proxectos determinados ou realizar un
traballo específico, poderá pactarse entre ambos a permanencia na devandita empresa
durante certo tempo»57, tendo en conta que «o acordo non será de duración superior a
dous anos e sempre se formalizará por escrito»58, e, ademais, que «se o traballador
abandona o traballo [isto é, dimite] antes do prazo, o empresario terá dereito a unha
indemnización de danos e prexuízos»59.

III. Dimisión e desemprego (a propósito da traballadora dimisionaria vítima de

violencia de xénero)

11. Ademais da dimisión xenérica, a epígrafe 1 do artigo 49 do Estatuto dos traballa-
dores regula –tras a entrada en vigor da Lei orgánica 1/2004, de 28 decembro, de
medidas de protección integral contra a violencia de xénero– unha moi concreta espe-
cie desta na súa alínea m), relativa a que o contrato de traballo tamén se extinguirá
«por decisión da traballadora que se vexa obrigada a abandonar definitivamente o seu
posto de traballo como consecuencia de ser vítima de violencia de xénero»60. A súa
especificidade é clara, ante todo, por canto a traballadora en cuestión queda escusada
de lle dar ao empresario ou á empresaria o preaviso previsto na hipótese da dimisión
xenérica (ao igual que acontece, como se viu, na hipótese do abandono de traballo ou
dimisión tácita), o que aparece remarcado no teor da devandita letra do precepto, ao
referirse a que a traballadora abandona o traballo (literalmente, «véxase obrigada a
abandonar definitivamente o seu posto de traballo») aínda que a boa fe pida aquí
comunicar o motivo do abandono.

Con todo, a súa especificidade é clara, sobre todo por causa de que –fronte á regra
xeral relativa a que os traballadores non se atopan en situación legal de desemprego
«cando cesen voluntariamente no traballo»– a traballadora dimisionaria vítima de
violencia de xénero si se atopa comprendida na devandita situación legal, pois a Lei

57 Inciso primeiro.

58 Inciso segundo.

59 Inciso terceiro

60 Ao respecto, véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006) op. cit.,

p. 324.
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xeral da Seguridade Social –tras as oportunas correccións operadas nela pola citada
Lei orgánica 1/2004– afirma agora que se encontrarán en situación legal de desemprego
os traballadores cesantes, entre outros varios casos, «por resolución voluntaria por
parte do traballador, nos supostos previstos nos artigos 40, 41.3, 49.1.m) e 50 do
Estatuto dos traballadores»61.

12. Este precepto ampara, por suposto, o caso de que o maltratador da traballadora
dimisionaria sexa un terceiro alleo á empresa, ao se afirmar xurisprudencialmente a
este respecto que «o noso ordenamento xurídico... non lle recoñece dereito a cobrar a
prestación por desemprego ao asalariado que causa baixa nun emprego pola súa pro-
pia vontade, salvo en casos específicos, perfectamente delimitados, en que esta vén
“provocada” pola actitude empresarial previa (modificación substancial das condicións,
traslados ou incumprimentos graves que dan lugar a sentenza que accede ao pedimen-
to de extinción contractual) ou dun terceiro (vítimas de violencia de xénero)»62).

Ora ben, ampara así mesmo o suposto de feito existente cando o maltratador resulta
ser o propio empresario. Axuizouno unha sentenza da Sala do Social das Palmas, do
Tribunal Superior de Xustiza de Canarias, de 28 de setembro de 200963, en que se
estima a pretensión da traballadora de extinguir o contrato de traballo non por «dimi-
sión», mais si por «despedimento indirecto», pois sobre a base de que «a actora era a
esposa [en realidade, ex parella] do administrador e representante da empresa deman-
dada»64, de que «a parella se separou, iniciándose a proliferación de denuncias da
actora ao demandado e do demandado á actora»65, e de que «a actora foi obxecto de
protección oficial mentres durou a orde de afastamento»66, resultaba «evidente que o
empresario incumpriu a súa obriga de garantir a saúde da traballadora, ao trasladar ao
ámbito do traballo toda a problemática da crise de parella, o que obriga a... entender
que se produciu o incumprimento a que fai referencia o artigo 50.c) do Estatuto dos
traballadores»67.

61 Artigo 208, epígrafe 1, número 1, alínea e).

62 Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco de 2 de marzo de 2010

(AS 2010/2731), fundamento de dereito segundo, epígrafe B.

63 AS 2010/129.

64 Antecedente de feito segundo.

65 Ibidem.

66 Cfr. o fundamento de dereito primeiro.

67 Fundamento de dereito segundo.
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13. Loxicamente, o presuposto para a aplicación de todo este conxunto de preceptos é
o de que a traballadora teña a condición de verdadeira vítima de violencia de xénero.
Confírmao a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza do País
Vasco de 2 de febreiro de 201068, novamente relativa a un preito entre dúas persoas
sentimental e laboralmente vinculadas en concepto de empresario e traballadora (houbo
un «procedemento previo de divorcio contencioso instado pola traballadora», en que
esta alega «mediar un maltrato físico e verbal que desaconsella o trato laboral»)69.
Nesta sentenza desestímase o recurso da traballadora, pois «sen que se cumpran os
requisitos esixidos nos artigos 21 e 23 da LO 1/2004 en que se ampara a recorrente
para ter acceso á extinción de contrato prevista no artigo 49[.1.]m) do ET (non existe
orde de protección por violencia de xénero... e tampouco pode outorgarse ás conclusións
provisionais do Ministerio Fiscal, vistos os antecedentes, a consideración de título
acreditativo da existencia de indicios de que sexa vítima de violencia de xénero),
tampouco poden prosperar as denuncias formuladas ao respecto»70.

68 AS 2010/926.

69 Cfr. o fundamento de dereito terceiro, epígrafe B), parágrafo segundo.

70 Ibidem, parágrafo penúltimo. En concordancia con este pronunciamento, véxase VELASCO PORTERO,

M. T. (2010) «La acreditación de la condición de víctima de violencia de género como requisito necesa-

rio para ser titular de la protección laboral» Aranzadi Social 9-10, p. 35 e ss.
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Resumo

O movemento social é de gran transcendencia histórica ao longo dos tempos. Plasmaremos

nesta investigación a importancia que adquire o traballo artesán a través do movemento social

reivindicativo por medio dun instrumento folclórico. O pobo artesán persegue con este move-

mento social a lexitimidade e a súa propia autodefinición. O compromiso histórico recons-

trúese mediante a definición do traballo, en especial do traballo colectivo artesán. A definición

do traballo plásmase como impulso do compromiso colectivo, que chega a mobilizar a cidade

a través de actos folclóricos que reivindican o traballo artesanal e alcanzan a dignificar e

validar os sistemas creativos da autodefinición da nación.

Arestora ponse en dúbida o rol social que ocupan os actores do folclore e as organizacións no

contorno do traballo, o seu compromiso colectivo dentro da sociedade, mais a mobilización de

toda unha cidade consegue reivindicar que o traballo artesanal dignifica e valida os sistemas

creativos de autodefinición da nación. Os sistemas organizativos mutuais, conceptos de

recoñecemento e solidariedade, son necesidades que se plasman como resposta ao coñecemento

dunha nación.

Palabras chave: traballo artesán, movemento social, autodefinición rexional, lexitimidade.

Abstract

Social movement has had a great historical significance over time. In this research, the

importance of handcraft is reflected through the demanding social movement using a folk

instrument. With this social movement the artisan community pursues legitimacy and self-

definition. Historic commitment is reconstructed through the definition of work, in particular,

handcrafted work. The definition of work is reflected as the force of the collective commitment,

mobilizing the city through traditional actions that defend craftsmanship, dignifying and

validating the creative systems of the nation’s self-definition. Although the social role that the

actors and organizations play is put in doubt, once the collective commitment is established,

the mobilization of an entire city manages to show that handcrafted work dignifies and validates

the nation’s creative systems of self-definition. Mutual organizational systems, concepts of

recognition and solidarity, are requirements which are reflected as a response to the recognition

of a nation.

Keywords: handcraft, social movement, regional self-identification, legitimacy.
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1. Introdución

Este artigo comeza cunha introdución á representación dos sistemas organizativos
mutuais. Na segunda epígrafe, tras esta pequena introdución, expóñense os obxectivos
dos movementos sociais acadados, a lexitimidade e a autodefinición mediante instru-
mentos como a solidariedade do traballo artesán. Na seguinte sección trátase como o
movemento de toda unha comunidade, a través da utilización dos actos folclóricos
como exemplo de sistemas de revolución e transgresión, serve como medio para acadar
a autodefinición dun pobo polo seu traballo. Plásmase como un pobo que adopta a
resistencia como dereito adquire significación social. Finalmente recóllense as
principais conclusións da investigación realizada.

2. Os sistemas organizativos mutuais

Os sistemas organizativos mutuais, que antecederon institucións moito máis complexas,
como a seguridade social, construíronse a partir de conceptos semellantes como o de
recoñecemento e solidariedade de acordo, claro está, cos seus contextos, e deseñáronse
para responder ás súas propias necesidades históricas.

Resulta interesante analizar a aparición da solidariedade e o recoñecemento no ethos

do artesán mestizo de principios de século en casos particulares como o da cidade de
Pasto (Colombia), o seu compromiso histórico e o seu proxecto de reconstrución de
narrativas de nación a través do seu facer diario, tomando herdanzas hispanas –as
formas e a estética– na composición do seu obradoiro; así como americanas ancestrais
no tecido de afectos e reprocidades no momento de efectivizar a forza de traballo,
especialmente no concernente a traballos colectivos que os artesáns senten como res-
ponsabilidades de carácter público.

Aínda que o estudo das entidades mutuais desenvolvido tanto en España como en
varios países latinoamericanos tratou o tema das súas orixes cristiás, as ordes de acordo
ao seu santo patrón, a inicial misión de caridade e de auxilio nos gastos fúnebres aos
seus asociados e aos sectores necesitados da localidade, e a posterior transformación
en iniciais sistemas de protección en caso de calamidade, en asuntos de supervivencia
das viúvas e de gastos médicos cando se trataba de enfermidade, seguen a ser perti-
nentes as análises que as estudan ademais como organizacións que se preocupan por
liderar problemáticas de rexión, o cal nalgúns casos lles custou a súa desaparición
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histórica porque serían absorbidas polos partidos ou as causas exclusivamente políti-
cas en épocas de axitación partidista1.

A este respecto, o caso da cidade de Pasto deixa abertas interrogantes profundas sobre
o rol social que chegan a desempeñar actores e organizacións que, desde unha defini-
ción do traballo afincada en impulsos como o compromiso colectivo, mobilizan toda
unha cidade a través dun entroido que reivindica o seu traballo artesanal, os seus
faceres e as súas prácticas, e dignifica e valida estes como sistemas creativos de
autodefinición da nación.

3. Lexitimidade e solidariedade no contorno do traballo

Este tipo de sistema organizado á volta do traballo como un facer sobre o cal inciden
compromisos sociais abordou o proxecto de construción narrativa da cidade de Pasto
desde sectores subalternos e populares, desde os coñecidos movementos sociais
(Zambrano, 1994) que desembocaron no proxecto republicano de nación e que opta-
ron por accións masivas de transgresión autorizada e de resistencias colectivas, así
como de autodefinición rexional a través dun entroido de artesáns, o de Negros e
Brancos.

Este tipo de accións sociais impugnan a lexitimidade establecida, non exactamente
desde as rebelións ou as revolucións contra ela, senón desde narrativas inverosímiles
que contradín o discurso de nación e que minan os fenómenos de consenso cribles
presentados pola estrutura política e social de lexitimidade ideolóxica estatal e de
réxime gobernamental. Velaquí o motivo de propormos un modo de análise en
medicións de historia de longa duración ou historia de estruturas.

1 A este respecto poden revisarse estudos como o de DI STEFANO, R. (2002) «Orígenes del movimiento

asociativo: de las cofradías coloniales al auge mutualista» en Luna, E. e Cecconi, E. (coords.) De las

cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina,

1776-1990. Bos Aires, Edilab, pp. 23-97.

Para o caso de México pode verse CHÁVEZ, L. (1966) «Orígenes de la política de seguridad social»

Historia Mexicana 62. Entre os estudos de Colombia poden atoparse os seguintes: ESCOBAR, C. (1990)

La revolución liberal y la protesta del artesanado. Bogotá, Suramericana. GUERRA, S. (1990) Los artesa-

nos en la revolución latinoamericana. Colombia 1849-1854. A Habana, Editorial Pueblo y Educación.
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É interesante observarmos que os artesáns a que se refire este traballo resultado de
investigación constituíron organizacións mutuais que os converteron nun grupo su-
burbano emerxente, o cal, para consolidarse nun sector que chegara a entretecer os
fíos de poder dunha cidade, se fundamentou na solidariedade, que herdou do poder
dunha cidade, que herdou dunha fusión entre os sistemas de confrarías medievais e os
sistemas parentais andinos ascentrais, coa súa respectiva consecuencia organizacional
e económica, como o brazo prestado e as mingas comunitarias, que lles permitiron
soportar as continxencias dos tempos e as políticas económicas e do Estado que os
condenaran a desaparecer.

Cales foron os factores que permitiron a continuidade do seu oficio, a subsistencia a
pesar da condena histórica á desaparición desde as políticas de industrialización de
1850 coa presenza de Melo, e aínda máis, a súa capacidade organizativa para soster
unha descomunal toma da cidade artística durante o Entroido de Negros e Brancos?

De acordo coas narracións e exposicións dos artesáns, gran parte desta resistencia
histórica radica nun sistema de fraternidade tan simbólico como cotián no interior de
cada un dos seus obradoiros. Na súa convicción de considerarse como un movemento
social de transcendencia histórica que cumpre coa formación de identidades cidadás
tomando elementos da súa propia cultura e visión popular do mundo, dos seus lega-
dos ancestrais e dos seus diálogos profundos a través das súas expresións artísticas co
público que os espera cada ano.

As organizacións populares, para diferenciarse de todas as formas organizativas su-
bordinadas ao Estado e para enfatizar a súa vocación alternativa, lograron sobrevivir
ao século XX e manter a súa harmonía, así como o seu perfil «alternativo», ao tempo
que adquirían lexitimidade entre a poboación local.

Para o caso dos artesáns de Pasto, é a mediados do século XIX, durante a colonia e os
primeiros anos do período republicano, no contexto das diferentes formas de
sociabilidade –como os gremios e as confrarías entre outras–, que establecen median-
te estas relacións de solidariedade, amizade, alianza e intereses comúns. E aínda que
a elite xerou unha gran presión para terminar con estas formas de organización social
e cultural, mantivéronse como sociedades democráticas, católicas ou populares cun
só propósito: prestaren servizos aos seus asociados.

Debe terse en conta que estas sociedades democráticas estiveron conformadas na súa
maioría por artesáns voceiros da cultura, portadores de valores como a honorabilidade,
a honradez, a dignidade, a estima tanto para si como ante a sociedade. Son valores que
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adoptan como cidadán, o home libre, democrático, fraternal, filantrópico, é dicir, como
portadores do republicanismo, da ideoloxía liberal e dalgúns aspectos do proxecto
modernizador que permite, por unha parte, constituír os valores útiles para perpetuar
a tradición mutualista do artesán; e, pola outra, serve como medio para constituír
solidariedades políticas e para facer empalme coa ideoloxía liberal (Duque, 2003: 116).

Esta é unha reflexión que apunta á reconstrución da historia popular dun grupo social
e que de acordo con tal obxecto de estudo resulta «unha investigación colectiva de
historia popular que incluirá conflitos e experiencias de loita con ampla e recoñecida
participación social» (Torres, Cendales e Peresson, 1992: 33). Búscase establecer que
deixe de ser unha memoria de poder e unha xustificación do presente para converterse
nunha «ferramenta de análise crítica de orde establecida e factor de fortalecemento da
memoria colectiva popular» (Torres, Cendales e Peresson, 1992: 33).

Non podería observarse a transformación simbólica que os movementos sociais de
artesáns fan da cidade acudindo á escola clásica. Pola contra, preténdese encontrarlle
referentes ao impacto sobre as mentalidades da cidadanía desde sectores populares de
transcendencia histórica recoñecendo neste entender o caso dos artesáns do entroido. É
unha historia que renova a forma de pensar sobre o concepto de revolución, a cal se
promove desde movementos sociais subalternos e oprimidos que, malia os consensos
do réxime (Bobbio, 2000), non constitúen en si mesmos formas de lexitimidade por-
que non se consideran parte do discurso da nación, de modo que constrúen os seus
propios discursos desde as nocións de clase, rexión, e pasan a difundilos a través das
prácticas sociais de resistencia cultural.

4. Revolución e sistemas de transgresión

Unha revolución non se concibe xa como unha mutación, senón violenta e espectacular,

ou ben cando menos dramática; é con moita frecuencia silenciosa e imperceptible para

aqueles que a fan (…). Unha revolución xa non se considera como unha serie de

acontecementos únicos. É unha vaga de innovacións que se propagan a partir dun punto

inicial a través de innumerables repeticións. Por tanto, esta fervenza de revolucións é

precisamente o que interesa na perspectiva da historia estrutural e nalgúns feitos especta-

culares, mais illados, cando non únicos (Pomian, 1997: 218).

Baixo estas unidades de análise podemos encontrar sistemas complexos de transgre-
sión, que nacen xustamente dos discursos excluíntes da nación antes abordados. Estes
sistemas poden partir de sectores da poboación que non foron incluídos e que deben
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refacer os seus propios sistemas simbólicos de identidade cultural, política e territo-
rial como unha forma de reconstrución da súa historia colectiva.

O caso do Entroido de Negros e Brancos de Pasto é un exemplo de como a práctica
anual se anova en si mesma, propón e mobiliza con inconmensurables impulsos sim-
bólicos populares da cordilleira o suroccidente colombiano. Estas accións transfor-
maron a cidade, os seus ritmos e a súa historia. Tal transformación non pode ser vista
agás de mirala desde un enfoque da historia de longa duración ou ben como unha
historia das mentalidades, que dea conta da vida cotiá dos pobos. O cotián preséntase
nestes casos como espazo de resistencia colectiva, de resistencias permanentes de
longa duración aínda que non sexan sempre exitosas (Archila, 1994).

O obradoiro é como un segundo fogar, mesmo nestes tempos de entroido torna como o

lugar principal. Nós tivemos a experiencia de ir vivir ao obradoiro (…) [e] daquela para

nós o obradoiro é tan importante como o fogar. No caso do entroido é tanto como o fogar

de importante; alá almorzamos, ás veces botamos un sono no obradoiro, ás veces un queda

durmindo, alá faise a comida, faise o café, están os amigos e aí está creando as obras. A un

non lle gustaría marchar do obradoiro, o que lle gustaría é quedar até tarde. Eu creo que

moita xente fixo a experiencia de quedar. O mestre Chicaiza nalgunha época tamén queda-

ba no obradoiro, creo que outros mestres o fixeron. É que o obradoiro é tan importante

porque é o lugar por onde saen todas as obras, onde están como parindo, digamos, onde se

están concibindo esas obras2.

Considerará Mauricio Archila (1994) que non sempre os movementos sociais que
contradín as narrativas sociais deben ser proclasistas, senón que se propoñen
reivindicacións que van para alén do plano estritamente social. Neste caso referímonos
aos movementos pola educación e a cultura, pola autonomía rexional e o equipamento
urbano.

No país en que nós vivimos o fundamental, e é mágoa, para o noso presidente son as

armas, é a guerra, é unha vinganza moi propia que ten el. Entón, de súpeto se isto fose un

pouquiño máis pacífico e se eles como uns entes de mando desen máis para a arte... Para

toda esta cuestión que nos enche de vicios, que, ao contrario, nos enche de cousas bonitas,

de inspiracións, penso que si é una gran contra, contra o país porque estamos, nós somos

2 Entrevista feita ao mestre Raúl Ordóñez en SANTANDER, V. U. (2010) El sentimiento carnavalesco de los

artesanos de Pasto. Tese de doutoramento presentada no seo do Departamento de Antropoloxía da

Universidade do Cauca.
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das persoas que nos atrevemos a facelo. (...) Porque nós temos algo moi forte que calquera

outra persoa non podería facer.

Ou, de repente, ás veces dinnos: «Vostedes son uns tolos». Daquela eu pensaría que ao

mesmo tempo son como bastantes diferentes, é un espírito tolo, ao mesmo tempo é un

espírito súper hábil. Se imaxino que iso é así, é como un don que Deus nos dá, mais todo

porque este conto é unha loucura, a verdade. O don da loucura, si, é o don da loucura,

creo eu3.

Nesta situación a nova historia política pode revelar outros actores dentro dos secto-
res populares que non entraron nos procesos de lexitimación do Estado republicano.
Estamos a referirnos a un tipo de movementos sociais que non son puramente moder-
nos ou que incluso van en sentido oposto (ou que se prestan para as dúas dicotomías
e resultan eclécticos). Movementos sociais que en todo caso non xogan nos estadios
discursivos da democracia moderna, que non se prestan para construír a modernidade.
Ora ben, seguen a ser alternativos e a representar un sector social que exerce unha
resistencia discursiva ao fracasado proxecto de lexitimidade estatal republicano des-
de a súa acción colectiva. Este é o caso dos artesáns que promoven un entroido como
o de Negros e Brancos en Pasto.

No noso caso nunca fomos así egoístas nin envexosos. Fixemos obradoiros, sempre imos

a favor de que a xente se supere, porque non nos interesou a nós ser protagonistas de nada,

senón que sempre nos interesou que o Entroido sexa o que gañe. O Entroido é o que debe

gañar ás últimas, porque se gaña o Entroido, gaña a cidade, e iso é o que queremos... Ou

sexa, como unha reivindicación de todas as cousas terribles que lle aconteceron á cidade

de Pasto, pois sempre foi, pois, como vemos tanto a Pasto na época da independencia con

Bolívar, con Nariño, con toda esta xente, non é certo?, todos eses crimes que cometeron.

Entón sempre queriamos que a cidade Pasto sexa a que gañe con cada Entroido. E por iso

sempre estamos de acordo en que calquera persoa que faga algo a prol do Entroido, a prol

da cidade, para nós sempre será un heroe certo. E por iso nós traballamos para que a través

do Entroido... Nós creemos firmemente que é o único que realmente paga a pena. Desde o

punto de vista da cultura é o Entroido, porque alí poden participar todos, participan os

3 Entrevista ao mestre Armando Galíndez realizada polo Grupo de Investigación La Minga da Universidade

Cooperativa de Colombia en decembro de 2009 no marco do desenvolvemento do proxecto de investiga-

ción «El aporte de las organizaciones solidarias de los artesanos del Carnaval de Pasto». Proxecto finan-

ciado polo Comité para o Desenvolvemento da Investigación da Universidade Cooperativa de Colombia

(CONADI).
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pintores, os escultores, os músicos, os teatreiros, os danzantes, os investigadores, toda a

xente ten un espazo no Entroido, e todos temos tamén algo que facer no Entroido.

Calquera persoa, desde a economía, desde a política, desde a arte, desde a ciencia, desde a

tecnoloxía, todos temos que achegar no Entroido. Desde todas as áreas a xente ten un

espazo, todos os comunicadores temos unha parte no Entroido, por iso eu penso que o

Entroido non é soamente os artistas do Entroido senón que é toda a xente, se me entendes,

todo o mundo busca a participación e, xa que logo, todos teñen un papel4.

Non se pretende adxudicárselle de maneira apresurada a existencia dun entroido como
o de Pasto á resistencia histórica do seu pobo. O Entroido de Pasto celebrouse durante
a república e nas guerras patriotas de independencia. No entanto, si é posible dar
pequenas referencias sobre este entroido entendéndoo como un modo de transcendencia
das sociedades marxinais, que constitúen poéticas do público transgresivas desde modos
non-punibles de violentar as leis dos estados.

5. A resistencia como dereito

A resistencia denominada pastusa é unha declaración aberta do pobo, unha declara-
ción considerada como un dereito das persoas do pobo para poder seguir o seu camiño
histórico propio a pesar das decisións políticas tomadas ao longo do tempo.

Non é doado inscribirse nunha narrativa nacional, e autodefinirse culturalmente, sen
que iso carrexe incomodidades por parte dos centros ideolóxicos e políticos que
traballan a prol da unificación discursiva e simbólica dunha nación. De conformidade
co analizado antes, de acordo con Norberto Bobbio (1985: 75):

... a lexitimidade como o atributo do estado que consiste na existencia, nunha parte relevante

da poboación, dun grao de consenso tal que asegure a obediencia sen que for necesario, agás

nos casos marxinais, recorrer á forza. Por tanto, todo poder trata de gañar o consenso para ser

recoñecido como lexítimo e transformar a obediencia en adhesión. A crenza na lei é un

elemento integrante das relacións de poder que se desenvolven no ámbito estatal.

4 Entrevista ao mestre Raúl Ordóñez realizada polo Grupo de Investigación La Minga da Universidade

Cooperativa de Colombia en xaneiro de 2009 no marco do desenvolvemento do proxecto de investiga-

ción «El aporte de las organizaciones solidarias de los artesanos del Carnaval de Pasto». Proxecto finan-

ciado polo Comité para o Desenvolvemento da Investigación da Universidade Cooperativa de Colombia

(CONADI).
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Xa que logo, unha festa popular, presentada aos ollos dos centros de poder como unha
acción politicamente inofensiva, como unha desconfiguración temporal e cómica do
habitual cuxa misión é distensionar as sociedades, representa para a cidade unha saída
social intelixente por parte do seu sector popular. Con referencia aos requisitos que
debe cumprir o desenvolvemento dunha festa popular, Umberto Eco di o seguinte:

Polo que podemos deducir, os prerrequisitos dun «bo» entroido son dous: i) a lei debe

atoparse tan penetrante e profundamente interiorizada que sexa abrumadoramente presen-

te no momento da súa violación (isto explica por que a comedia «bárbara» case non é

comprensible); ii) o momento de carnavalización debe ser moi breve, só unha vez o ano,

un entroido eterno non funciona: cómpre todo un ano de observancia ritual para que se

goce a transgresión.

O entroido pode existir só como unha transgresión autorizada, o que de feito representa un

caso patente de contradictio in adjecto ou dunha feliz dupla liga capaz de curar en lugar

de producir neurose (Eco, 1984: 16).

A este respecto, algúns artesáns que lideran esa mobilización cultural masiva en Pasto
manifestan o seguinte:

Pasa que a arte popular... de súpeto o Entroido achégase moito á arte popular, porque

dalgunha forma todo o que nós somos polo sentir do mesmo pobo, do sentir da nosa

xente cando pasamos, porque nos compenetramos con eses protagonistas que son a xente.

A xente é a protagonista, nós somos simplemente os que decoramos as cores desa obra

teatral que é o Entroido. Nós somos os que lle facemos a ambientación a toda esa festividade,

montamos toda unha escenografía para que o noso pobo goce, porque esta é unha obra de

teatro, unha obra na cal Pasto se identifica no medio dos Andes, disemínase co talco toda

esa felicidade para dicirlle a todo o mundo que dalgunha forma nos merecemos e estamos

moi contentos. Nós estamos moi alegres de que o Entroido sexa patrimonio intanxible da

humanidade, dalgunha forma eu creo que é o sentimento, esa forma particular con que nós

realizamos as cousas e observamos é o que nos fai sentir únicos5.

5 Entrevista ao mestre Diego Caicedo realizada polo Grupo de Investigación La Minga da Universidade

Cooperativa de Colombia en decembro de 2009 no marco do desenvolvemento do proxecto de investiga-

ción «El aporte de las organizaciones solidarias de los artesanos del Carnaval de Pasto». Proxecto finan-

ciado polo Comité para o Desenvolvemento da Investigación da Universidade Cooperativa de Colombia

(CONADI).
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Será por iso que unha festa que comezou coa pintica repartida pola poboación negra o
día que se lle concedeu descanso (solicitada ante as autoridades do virreinado de
Popayán no ano 1807, de acordo co anotado por Neftalí Benavides, o «Karamelo»
[1983] e retomada polas organizacións artesanais de comezo de século) non enfrontou
maiores contratempos políticos no seu desenvolvemento estético, social, simbólico e
cultural.

6. O recoñecemento e a autodefinición

Dalgún xeito o cambio dos roles tiña sentido social: a festa da liberdade non está
deseñada só para os negros, a liberdade tamén a necesitan o campesiñado e o sector
artesanal. A busca por parte da poboación negra da festa era un modo de autorreferen-
ciarse nun momento histórico en que resultaba complicado recoñecerse como subsec-
tor poboacional. Unha vez a raza negra encontra a súa cabida nun territorio determi-
nado (as costas de Colombia, a conformación dos palenques) o escenario do Entroido
é especialmente retomado polo sector artesanal da cidade.

Os pastusos pola súa banda, e en observancia dos valores que aprenderon de
subculturas6 solidarias como a artesanal, acostumáronse ao seu propio lugar lóxico-
-lingüístico nun val rodeado de foces e montes. Este durante moito tempo mantívoos
á marxe das velocidades económicas e sociais do resto do país. Así, por exemplo, na
súa escala de prioridades o traballo artesanal é máis importante que reinvestir o exce-
dente da produción na acumulación de capitais e nos complexos tecnolóxicos que
garanten unha maior explotación do potencial primario. Este é compartido mediante
rituais comunitarios que poden ir desde unha festa municipal, unha comida de compa-
dres ou ben unha minga de enteje, até unha descomunal festa popular, solidaria e
artística como é o Entroido.

Grazas ao dispendio, a colectividade vístese da envexa celeste e humana. Os sacrificios

e as ofrendas calman e compran os deuses e santos patróns, as dádivas e festexos o pobo.

O exceso nos gastos e o desperdicio de enerxía afirman a opulencia da colectividade.

Este luxo é unha proba de saúde, unha exhibición de abundancia e de poder. Co dispen-

dio atráese a abundancia. Os cartos chaman os cartos. A vida que se rega dá máis vida; a

orxía, gasto sexual, é tamén unha cerimonia de rexeneración xenésica e o desperdicio

6 O termo subcultura tómase de BURKE, P. (2000) «Relevancia y diferencia de la historia de las mentali-

dades» en ídem Formas de historia cultural. Madrid, Alianza Editorial.
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fortalece […], aquí a ganancia non se mide nin se conta. Trátase de adquirir potencia, vida

e saúde. Neste sentido a festa é unha das formas económicas máis antigas, co don da

ofrenda (Paz, 1985: 44).

Desta forma é como o ven e o promoven os artesáns do Entroido, aínda hoxe en día:

A ver, aquí cada ano chega xente nova. Os novos teñen oficios varios, eles queren colabo-

rar co simple feito de saír, participar, o seis de xaneiro, eles [van] desde facer o aseo...

Aquí cociñamos todos, aquí non hai ninguén máis. Eu son o primeiro que cociño e eles

varren, aquí todos facemos todo. Daquela eles acompañan niso, [e] a medida que vai pa-

sando o tempo un dáse de conta da oportunidade para que aprendan a empapelar. Ese é o

primeiro paso, que aprendan o empapelado, e ano tras ano eles van aprendendo, até o

punto en que eles xa saben modelar un rostro. E o último nivel é xa a pintura, cando xa

saben pintar eles xa están listos para empezar e armar o seu propio...

Mais o bo é que toda esta xente... Reunímonos todos os que están aquí no obradoiro,

reunímonos por alí nos meses de xuño e facemos unha reunión de temáticas de Entroido.

Entón comezamos a discutir das temáticas cales irán a funcionar mellor, e entre todos

vemos que o compañeiro vai ben, visitámonos e vemos que vai saír adiante, e eles son

compañeiros da fundación7.

O Entroido é como un espazo, non de confrontacións violentas, senón de xogo, de achegarse

ao outro, de fraternidade, de amizade. No Entroido hai aspectos sociolóxicos, económi-

cos, políticos que teñen a ver con valores que son esencialmente nosos, por exemplo, o

traballo comunitario, o traballo que se desenvolve nun obradoiro, onde se chega a todo o

barrio, os amigos, como a minga, os valores que son moi fortes nos ancestrais8.

O Entroido é unha explosión de linguaxes que trae consigo discursos dispares,
descontinuos e incertos como no fondo son os pastusos. Isto marcou a historia do seu

7 Entrevista ao mestre Diego Caicedo realizada polo Grupo de Investigación La Minga da Universidade

Cooperativa de Colombia en decembro de 2009 no marco do desenvolvemento do proxecto de investiga-

ción «El aporte de las organizaciones solidarias de los artesanos del Carnaval de Pasto». Proxecto finan-

ciado polo Comité para o Desenvolvemento da Investigación da Universidade Cooperativa de Colombia

(CONADI).

8 Entrevista ao mestre Hugo Moncayo realizada polo Grupo de Investigación La Minga da Universidade

Cooperativa de Colombia en decembro de 2009 no marco do desenvolvemento do proxecto de investiga-

ción «El aporte de las organizaciones solidarias de los artesanos del Carnaval de Pasto». Proxecto finan-

ciado polo Comité para o Desenvolvemento da Investigación da Universidade Cooperativa de Colombia

(CONADI).
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pobo, o que fai que o resto do país os observe desde a súa cómoda posición céntrica
con inxusto asombro.

A festa é ante todo a chegada do insólito, caen as regras, contradise a economía cotiá, o

tempo é outro tempo. O espazo deslígase da terra, é outro. Os personaxes abandonan os

seus trazos sociais. E todo pasa como se fose certo, como nos soños.

As nosas accións posúen maior lixeireza e responsabilidades singulares. Nos alixeiramos

a nosa carga de tempo e razón. A través da festa a sociedade libérase das normas impostas.

Búrlase dos seus deuses, dos seus principios e das súas leis; négase en si mesma (Paz,

1984: 44).

O Entroido de Negros e Brancos de Pasto é un acontecemento cultural que transcende
as estruturas do tempo e do espazo da cidade. Non pode crerse que os seus alcances
simbólicos se limiten a unha verbena popular e que o seus actores o asuman só como
un asunto festivo. Os seus símbolos rompen coa racionalidade moderna e toman par-
tido na razoabilidade de todo un pobo. Estes acontecementos forman parte da súa histo-
ria, os cidadáns acostuman vivilos tal como se propoñen no seu propio xogo discursivo.

Os actores do Entroido, non pode dicirse que hoxe en día son só os protagonistas
dunha posta en escena cómica que desenvolve a inestabilidade e as linguaxes iróni-
cas, efémeras, festivas, eventuais e que non alcanzan transcender as culturas e o po-
der. Conforme o manifesta o mestre Hugo Moncayo, eles coas súas imaxes sosteñen
unha posición crítica fronte ao mundo:

É como darlle ese exemplo á nosa sociedade, como, por exemplo, el carga co que ten que

cargar, nada máis nada menos. Un tamaño que el non podería aguantar, ou sexa, é como

esa forma sabida de crecemento. A nosa sociedade o que fai e crecer, crecer e crecer. Se

temos unha casa, queremos que teña dous pisos ou tres, non sei, se temos un coche quere-

mos dous, teléfonos de última tecnoloxía, cámaras... [É] unha sociedade de consumo, e iso

ao único que levou é a unha balanza que desequilibra máis ao lado dos que teñen o poder

de ter. Hai persoas que teñen dez veces máis do que necesitan, mentres [outra] xente está

a morrer de fame, e iso leva á contaminación e cousas como esa. Basicamente [o]

«Carnacolito» é una mestura do Entroido9.

9 Entrevista ao mestre Hugo Moncayo en SANTANDER, V. U. (2010) El sentimiento carnavalesco de los

artesanos de Pasto. Tese de doutoramento presentada no seo do Departamento de Antropoloxía da

Universidade do Cauca.
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Os achados que comporta este estudo do Entroido e a súa incidencia histórica teñen
directa relación co poder local e rexional. Tamén cos seus actores e as razóns que se
entretecen ao redor das súas propostas de sociedade ideal, e de igual maneira coa
construción da cidadanía, tal como se expón ao longo do artigo. Promóvese unha
festa que traslada os cidadáns a un espazo temporal contrario ás cidades modernas e
posmodernas dos nosos días. Isto responde á necesidade histórica da cidade de
autodefinirse dentro da narrativa nacional.

Preguntámonos de quen se trata cando facemos referencia aos promotores? Trátase
dun grupo suburbano emerxente que, para consolidarse nun sector que chegara a
entretecer os fíos de poder dunha cidade, se fundamentou na solidariedade. Esta
solidariedade herdou unha fusión dos sistemas de confrarías medievais e os sistemas
parentais andinos ancestrais. Hai que ter en conta, que é desde as súas respectivas
consecuencias organizacional e económica, como o brazo prestado e as mingas co-
munitarias, que puido soportar as continxencias dos tempos, as políticas económicas
e do Estado que o condenaran a desaparecer.

7. A significación social

Neste caso limitarémonos a dicir que arestora, de acordo con estudosos do Entroido
de Pasto como Germán Zarama Vásquez (1999: 49), os artesáns teñen como un dos
seus claros obxectivos atinxir a través da festa un recoñecemento gremial no contexto
social da cidade. Con referencia a este caso o investigador menciona o seguinte:

A significación social do Entroido para os artesáns participantes nel está intimamente

ligada ao seu coñecemento individual e colectivo, como mestres dun gremio específico do

sector artesán e popular. Eles son integrantes dun sector social que se resiste a desapare-

cer e cuxa evidencia é o desenvolvemento dunha economía paralela, o chamado sector

informal.

Os artesáns necesitan o Entroido para recoñecerse e a sociedade necesita recoñecerse a

través do Entroido, é a expresión artística dos artesáns. Este espazo sagrado é o lugar de

encontro e de difusión duns e outros, nunha dinámica cuxo eixe fundamental é o ser.

Tamén podemos dicir que hoxe os habitantes da cidade de Pasto aspiran a seguir
habitando historias da periferia. Os cidadáns ocultan as súas reivindicacións a través
dunha actividade festiva, o entroido. Esta situación convértese nun contradiscurso á
orde hexemónica, pois mentres o resto das cidades e dos homes seguen a correr no
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seu afán desmedido para se faceren unha soa e desagradable masa homoxénea, libre
das fascinantes diferenzas da multiculturalidade (Barbero, 1994: 47), outra posición
adoptan os pastusos que prefiren levar o seu propio ritmo (que podería estar suxerido
polo tempo do Entroido) nun camiño anual que traza a felicidade.

Se vostede mira outros eventos en calquera país, os fins de todos eses eventos mira que

son violencia, mira antecedentes, míranse cantidade de cousas... En cambio o Entroido

noso, aquí, de Pasto, eu creo que é [o] único no mundo onde a felicidade é completa, a

felicidade é colectiva, o sorriso, a unión de miles de mans... Eu creo que cando está dentro

[un] séntese ben contento, feliz, non creo que un considere de súpeto que vai haber proble-

mas, dalgunha forma o Entroido incide dentro do comportamento social por iso10.

Con base nas precisións sobre o que é a cultura, podemos aseverar que no Entroido de
Pasto vén formándose e consolidándose un conxunto de valores, normas, comporta-
mentos e interaccións sociais específicos, enmarcados no contexto dun tempo privi-
lexiado nun espazo sagrado claramente delimitado en que se alimenta a alma e se
calma a sede emocional de toda unha colectividade.

O Entroido de Pasto, coa inesgotable imaxinación dos seus artesáns, cultiva os valores en

que se manifestan os aspectos da vida local, consolida a esencia da identidade rexional,

osixena a cultura, nutre os procesos creativos, propicia comportamentos lúdicos, perfec-

ciona aptitudes, desenvolve actitudes, particulariza un saber facer manual, ofrece pracer e

goce, motiva a participación, convoca o outro eu inhibido, esperta o subconsciente colec-

tivo e fortalece o seu espírito humano. Todo isto acontece con base no exercicio da liberdade,

a transgresión de normas, o derrubamento de tabús e a admisión de excesos, no contexto

dun ritual en que aflora a esencia mesma da vida (Zarama, 1994: 71).

8. Conclusións

Un acontecemento festivo convértese nunha forma de lexitimación, de defensa do
traballo desenvolvido polos habitantes, os artesáns. O que é nunha primeira manifes-
tación un festexo devén unha reivindicación do traballo, da identidade, da lexitimación

10 Entrevista ao mestre Julio Jaramillo realizada polo Grupo de Investigación La Minga da Universidade

Cooperativa de Colombia en decembro de 2008 no marco do desenvolvemento do proxecto de investiga-

ción «El aporte de las organizaciones solidarias de los artesanos del Carnaval de Pasto». Proxecto finan-

ciado polo Comité para o Desenvolvemento da Investigación da Universidade Cooperativa de Colombia

(CONADI).
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dun pobo, do traballo dos artesáns que buscan perdurar na súa autodefinición. A expe-
riencia é única e compártense coñecementos, traballo, saberes no momento que se
goza da conversa, da vivencia, e se aprende do outro. O acontecemento fai perdurar
como se fan as cousas e logra transmitir o coñecemento e a práctica; sen perderse,
perdura no tempo a súa identidade e logra transmitirse dunha xeración a outra, dunhas
persoas a outras.

O que se consegue con esta acción folclórica é a pervivencia do artesanado, da trans-
misión do saber, o interese, a historia que moito ten que aprender e pode vivir da
transmisión e exemplos destas prácticas. Débese e pódese utilizar de forma máis in-
tensa e arraigada a transmisión e o compromiso de todo un pobo que se identifica a
través do traballo. Participando e comprometéndose toda a poboación é como se
consegue a implicación, a subsistencia da cultura, a identidade e a evolución do traballo
dos diferentes pobos que conforman a comunidade.
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Resumo

As dúas últimas reformas laborais de calado viron nas chamadas cláusulas de descolgamento

salarial a solución, ou cando menos unha fórmula para favorecer unha mellor ordenación, da

negociación colectiva, o que propicia a un tempo unha negociación colectiva máis próxima á

empresa e unha negociación colectiva sectorial máis adaptada á situación de cada sector con-

creto de actividade económica. Este artigo trata de expor tanto o réxime xurídico vixente

sobre as devanditas cláusulas como os diversos puntos críticos que se revelan.

Palabras chave: convenios colectivos, cláusula de descolgamento salarial, negociación.

Abstract

The latest two deep labour reforms have seen the so-called salary «drop-down» clauses the

solution or, at least, a formula to promote better management of our collective bargaining,

favouring at the same time collective bargaining closer to the company and a collective bar-

gaining sector more adapted to the situation of each specific sector of economic activity. This

article tries to expose the existing legal regime on such clauses and the various critical points

that are revealed.

Keywords: collective bargaining, salary «drop-down» clause, negotiation.
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I. Aproximación xeral ao tema

1. Tras un primeiro e decidido impulso á negociación no ámbito empresarial ofrecido
polo artigo 6 da Lei 35/2010, de 17 de setembro1, o Real decreto lei 7/2011, de 10 de
xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva –en concreto o
seu artigo 6, rotulado «Flexibilidade interna negociada»–, dá unha nova redacción ao
artigo 82.3 do Estatuto dos traballadores2 e atribúe unha maior relevancia ás represen-

1 Sobre a reforma de setembro de 2010 e as súas implicacións pode consultarse in extenso MUNÍN SÁNCHEZ,

L. M. (2010) «La negociación colectiva como medio para lograr la estabilidad del empleo en tiempos de

crisis: especial referencia al sector de la construcción». Relatorio presentado no Encontro Internacional sobre

Dereito do Emprego e Diálogo Social que tivo lugar en Santiago de Compostela os días 28 e 29 de outubro.

2 Arestora este precepto di o seguinte:

Os convenios colectivos regulados por esta lei obrigan a todos os empresarios e traballadores incluídos

dentro do seu ámbito de aplicación e durante todo o tempo da súa vixencia.

Sen prexuízo do anterior, por acordo entre a empresa e os representantes dos traballadores lexitimados

para negociaren un convenio colectivo conforme ao previsto no artigo 87.1, poderá procederse, logo

do desenvolvemento dun período de consultas nos termos do artigo 41.4, a non aplicar o réxime

salarial previsto nos convenios colectivos de ámbito superior á empresa, cando esta teña unha

diminución persistente do seu nivel de ingresos ou a súa situación e perspectivas económicas puidesen

verse afectadas negativamente como consecuencia de tal aplicación, o que afecte ás posibilidades de

mantemento do emprego nesta.

Nos supostos de ausencia de representación legal dos traballadores na empresa, estes poderán atribuír

a súa representación a unha comisión designada conforme ao disposto no artigo 41.4.

Cando o período de consultas finalice con acordo presumirase que concorren as causas xustificativas

a que alude o parágrafo segundo, e [tal acordo] só poderá ser impugnado ante a xurisdición compe-

tente pola existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na súa conclusión. O acordo

deberá serlle notificado á comisión paritaria do convenio colectivo.

O acordo de inaplicación deberá determinar con exactitude a retribución que percibirán os traballadores

da devandita empresa, e establecer, de ser o caso e en atención á desaparición das causas que o

determinaron, unha programación da progresiva converxencia cara á recuperación das condicións

salariais establecidas no convenio colectivo de ámbito superior á empresa que lle for de aplicación,

sen que en ningún caso a devandita inaplicación poida superar o período de vixencia do convenio

nin, como máximo, os tres anos de duración. O acordo de inaplicación e a programación da recupe-

ración das condicións salariais non poderán supor o incumprimento das obrigas establecidas en

convenio relativas á eliminación das discriminacións retributivas por razóns de xénero.

No caso de desacordo durante o período de consultas, calquera das partes poderá someter a discre-

pancia á comisión paritaria do convenio, que disporá dun prazo máximo de sete días para pronun-

ciarse que contará desde que a discrepancia lle for formulada. Cando aquela non alcance un acordo,

as partes poderán recorrer aos procedementos a que se refire o seguinte parágrafo.

Mediante os acordos interprofesionais de ámbito estatal ou autonómico, previstos no artigo 83 desta

lei, deberán establecerse os procedementos de aplicación xeral e directa para solucionar de xeito

efectivo as discrepancias na negociación dos acordos a que se refire esta epígrafe, incluído o com-

promiso previo de someter as discrepancias a unha arbitraxe vinculante, en cuxo caso o laudo arbi-

tral terá a mesma eficacia que os acordos en período de consultas e só poderá recorrerse conforme ao

procedemento e con base nos motivos establecidos no artigo 91.
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tacións unitarias ou legais na súa tarefa de negociaren as condicións de traballo da
empresa, o que é paralelo á capacidade flexibilizadora concedida ao acordo de empre-
sa3 como medio para axustar a situación ás súas concretas condicións, baixo a pers-
pectiva de que os convenios colectivos de ámbito superior ao daquela poderían –pola
súa xeneralidade– non responder axeitadamente ás necesidades empresariais con-
cretas e manter unhas esixencias salariais que afectasen á viabilidade desa unidade
produtiva4.

Trátase, en definitiva, de que a excesiva uniformidade da eficacia xeral se vexa com-
pensada –nalgún caso– con fórmulas que permitan alterala no nivel da empresa5. Isto
é o que se coñece como cláusulas de inaplicación salarial ou, máis comunmente así
denominadas, de descolgamento salarial6, que sequera agora se implementan como
reflexo da negociación colectiva no ámbito empresarial sen necesidade de que efecti-
vamente se consideren como tales cláusulas nun convenio de ámbito superior7; con
todo, impónselle un límite ao seu emprego: non poderán servir de vía para incumprir
as obrigas convencionais que traten de eliminar distribucións retributivas por razóns
de xénero. De feito, na exposición de motivos do citado real decreto lei recóllese –na
epígrafe IV– o seguinte (a cursiva é nosa):

3 Unha definición do que é o acordo de empresa en contraposición a outras figuras da negociación

colectiva pode atoparse en MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. e GARCÍA MURCIA, J.

(2002) Derecho del trabajo. Madrid, Tecnos, p. 349. Nesta obra precísase que dentro dos acordos colec-

tivos  cuxo contido e alcance son máis limitados ou «monográficos» que os dos convenios colectivos

xenuínos a clase máis típica é o acordo de empresa, negociado neste nivel pola dirección e os represen-

tantes dos traballadores.

4 Sobre este tipo de acordos pode consultarse in extenso FERREIRO REGUEIRO, C. (1995) «Los acuerdos

salariales de empresa» Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela 2, pp. 225-240.

5 Véxase FINA SANGLAS, LL.; GONZÁLEZ DE LENA, F. e PÉREZ INFANTE, J. I. (2001) Negociación colectiva y

salarios en España. Madrid, CES, p. 13 e ss.

6 Véxase, con toda a súa historia, AGUT GARCÍA, C. (1999) La cláusula de descuelgue salarial. Valencia,

Tirant Lo Blanch, p. 21 e ss.

7 Acontecía entón que, para o caso de que os convenios colectivos de ámbito superior á empresa non

contivesen a citada cláusula, podería acudirse a un acordo entre os empresarios e as representacións dos

traballadores (artigo 82.3 do Estatuto dos traballadores na redacción anterior), ora ben, esa situación

deseñábase como algo subsidiario á primeira das fórmulas, e debía axustarse ás condicións e aos

procedementos que aquelas puidesen considerar. Após a reforma, a cláusula de descolgamento recupera

o seu sentido, sen necesidade de previsión ou de considerala subordinada a unha unidade negociadora

superior, baixo a constatación de que –en moitas ocasións– esas cláusulas de descolgamento de conve-

nios supraempresariais limitaban as posibilidades do propio descolgamento en vez de o facilitaren.
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Con esta premisa básica, os obxectivos principais desta reforma da negociación colectiva

son os seguintes:

Primeiro, favorecer unha mellor ordenación da nosa negociación colectiva, propiciando á

vez unha negociación colectiva máis próxima á empresa e unha negociación colectiva

sectorial máis adaptada á situación de cada concreto sector de actividade económica.

Segundo, introducir maiores niveis de dinamismo e axilidade na negociación colectiva,

tanto nos procesos de negociación dos convenios colectivos como nos seus contidos, de

maneira que se aumente a súa capacidade de adaptabilidade aos cambios na situación

económica e sociolaboral nuns termos que equilibren flexibilidade para as empresas e

seguridade para os traballadores.

Terceiro, adaptar o sistema de negociación colectiva ás novas ou renovadas realidades

empresariais que actúan no noso mercado de traballo, incluíndo novas regras de lexitimación

para a negociación dos convenios colectivos e para favorecer a flexibilidade interna ne-

gociada cos representantes dos traballadores.

A figura do descolgamento non é unha innovación desta reforma nin da de setembro
de 2010, dado que xa se previra nos Pactos da Moncloa asinados ao comezo da tran-
sición democrática e se incorporara aos convenios colectivos coa reforma de 19948.
Non obstante, si o é a forma en que se conformou, primeiro na Lei 35/2010 e agora no
Real decreto lei 7/2011, ao se perfeccionar cunha serie de previsións que pretenden
examinarse nas seguintes liñas e –ao meu entender– mudar a súa inicial natureza de
subordinada a autónoma.

Así, na normativa anterior a posibilidade de acudir a unha inaplicación do convenio,
relacionada coas condicións económicas, esixía en principio a súa previsión específi-
ca vinculada ás posibilidades de acordo nun nivel inferior9. No momento actual
atribúese directamente a cláusula (e o seu réxime xurídico), sen atrancos, á unidade
de empresa. Esta reforma soluciona, no entanto, a aparente contradición que se pro-
ducía na lexislación anterior entre a esixencia de que as cláusulas de descolgamento

8 Véxase SEMPERE NAVARRO, A. (coord.) (2009) [en liña] La negociación colectiva y la protección social.

Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/

documents/binario/113302.pdf>.

9 Até o punto mesmo de que parecía prudente non extremar «o carácter subsidiario do art. 82.3, parágrafo

terceiro, sobre todo pensando nos casos –que xa rexistra a nosa práctica convencional– en que un conve-

nio colectivo sectorial se limita pura e simplemente a prohibir o descolgamento». Cfr. MARTÍNEZ GIRÓN,

J. (2001) «Art. 82.3, párrafos segundo y tercero» en Borrajo Dacruz, E. (dir.) Comentarios a las leyes

laborales. El Estatuto de los Trabajadores. T. XII, vol. 1. Madrid, Edersa, p. 46.
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figurasen como contido mínimo nos convenios supraempresariais e a previsión na
propia lei dun réxime de descolgamento empresarial substitutivo en caso de que falta-
se no convenio10. Iso reflectía o que algúns consideraban unha das materias máis
criticadas de toda a reforma de 199411; non obstante, parece unha medida axeitada
dentro do obxectivo de adaptación das condicións de traballo á empresa12, e así o
entendeu o lexislador ao potenciala agora.

2. Polo que respecta ás condicións de lexitimación, mantéñense en termos semellantes
aos até agora vixentes13, aínda que se introduciu unha regra subsidiaria moi importan-
te para as microempresas14 ao remitir ao previsto no parágrafo cuarto do artigo 41 do
Estatuto dos traballadores15, en que se consideran tres posibilidades alternativas, que
facilitan a constitución da comisión negociadora da cláusula, nun intento por lograr
conciliar a seguridade salarial coa necesaria adaptación ás particulares circunstancias

10 Véxase GOERLICH PESET, J. M. (2000) «Concepto y eficacia del convenio colectivo» Revista Española

de Derecho del Trabajo 100, pp. 1449-1451. Aínda que outros mantiñan simplemente que, de preverse

tal prohibición, esta había terse por non posta. Cfr. ALBIOL MONTESINOS, I.; CAMPS RUIZ, L. M.; LÓPEZ

GANDÍA, J. e SALA FRANCO, T. (2004) Derecho del trabajo. T. I. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 434.

11 Desde os que consideran que a aplicación desta cláusula non foi favorable ás posicións sindicais [cfr.

MARTÍN URRIZA, C. (1996) «La cláusula de descuelgue salarial tras la reforma laboral. Análisis de las

estrategias sindicales y patronales» Relaciones Laborales 2, p. 34], até os que entenden que, malia poder

quedar xustificada desde os obxectivos da reforma, «desde o plano dos seus efectos resulta en certa

medida condicionante da autonomía negocial» [cfr. GARRIDO PÉREZ, E. (1995) «Las cláusulas de descuel-

gue salarial en la nueva ordenación estatutaria» Relaciones Laborales 1, p. 389].

12 Véxase SEMPERE NAVARRO, A. (coord.) (2009) [en liña] op. cit., p. 12.

13 Isto é, os empresarios, por un lado, e, polo outro, os representantes dos traballadores desa unidade de

negociación.

14 Cuxa definición debería quedar restrinxida ás de menos de seis traballadores [cfr. MARTÍNEZ GIRÓN, J.;

ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006) Derecho del trabajo. A Coruña, pp. 450-451],

excluíndose a súa delimitación conforme aos parámetros fixados pola Comisión Europea pola concorrencia

dalgunha das condicións seguintes: ocupa menos de dez persoas e o seu volume de negocio anual ou

balance xeral anual non excede os dous millóns de euros (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/

facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm).

15 «Nas empresas en que non exista unha representación legal dos traballadores, estes poderán optar por

atribuír a súa representación para a negociación do acordo, segundo a súa escolla, a unha comisión dun

máximo de tres membros integrada por traballadores da propia empresa e elixida por estes

democraticamente ou a unha comisión de igual número de compoñentes designados, segundo a súa

representatividade, polos sindicatos máis representativos e representativos do sector a que pertenza a

empresa e que estivesen lexitimados para formaren parte da comisión negociadora do convenio colecti-

vo de aplicación a esta empresa» (parágrafo cuarto do art. 41.4 do ET).
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de cada empresa; sequera as devanditas alternativas non paralizan o prazo en que
teñen que lograr o acordo16.

Xunto á lexitimación sitúanse os dous supostos habilitantes para inaplicar o réxime
salarial: un, que a empresa teña unha diminución persistente do seu nivel de ingresos
ou a súa situación e perspectivas económicas puidesen verse afectadas negativamente
como consecuencia da aplicación do disposto nun convenio colectivo de ámbito su-
perior á empresa; e, outro, que afecte ás posibilidades do mantemento do emprego
nesta.

A forma de se desenvolver a negociación é a mesma que a prevista no tocante ás
modificacións substanciais das condicións de traballo (artigo 41): período de consul-
tas que non será superior a quince días; obriga de negociar de boa fe, de cara a conse-
guir un acordo, e adopción do acordo por maioría. Ademais, a finalización do período
de consultas con acordo, por un lado, presumirá que concorren as causas xustificativas
que habilitaban a acudir a este remedio; e, polo outro, restrinxe as posibilidades da
súa impugnación, que queda reducida a supostos de dolo, fraude, coacción ou abuso
de dereito.

Finalmente, o acordo notificarase á comisión paritaria do convenio, o que implica
unha perda de importancia desta, porque até agora non só tiña facultades dirimentes
das discrepancias que se formulasen ao fío da negociación da cláusula de descolga-
mento, senón mesmo de adopción destas se se lle encomendase17; as súas facultades
actuais redúcense a superar o impasse que poida producirse no proceso de negocia-
ción da cláusula e sempre que algunha das partes –sexa a empresarial ou a social–
o solicite, quedando abertos en calquera caso os procedementos a que se fará referen-
cia máis adiante. O cambio responde novamente a un intento por fortalecer a particu-
larización e individualización das cláusulas a través dunha negociación no nivel de
unidade máis baixo, para evitar que o recurso a instancias máis xerais coloque os
empresarios nunha situación insustentable en tempos en que as marxes de beneficio e
supervivencia das empresas están ao límite.

16 «En todos os casos, a designación deberá realizarse nun prazo de cinco días que contarán desde o

inicio do período de consultas, sen que a falta de designación poida supor a súa paralización» (parágrafo

quinto do art. 41.4 do ET).

17 Véxase CASAS BAAMONDE, M. E. (1995) «‘Descuelgue’ salarial, acuerdos de empresa y conflictos de

intereses (y II)» Relaciones Laborales 5, p. 33. Este autor xustifica o devandito recurso debido a que a

«natureza diafanamente económica ou “de regulamentación”, e non xurídica, do conflito impide a súa

composición en vía xudicial a través do proceso de conflito colectivo».
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O máis interesante do novo precepto é o cuarto parágrafo, que determina o contido

mínimo do acordo de inaplicación en dous aspectos relevantes: un, cal vai ser a retri-
bución que a partir dese momento van percibir os traballadores afectados; e, dous,
unha programación que prevexa a progresiva converxencia cara á recuperación daquel
nivel retributivo que deberían manter para o caso de non se aprobar a cláusula. Xunto
a ese contido mínimo, sitúanse dous límites, pois, dunha parte, o descolgamento non
pode durar máis que a vixencia do convenio e como máximo tres anos; e, da outra,
non pode afectar ás políticas de xénero, un aspecto a que xa se fixo referencia.

Finalmente, deixóuselles aos convenios de ámbito superior o papel de deseñar fórmu-

las que desbloqueen a negociación desenvolvida nas empresas, xa sexa mediante o
recurso á arbitraxe, xa sexa a través de «procedementos de aplicación xeral e directa
para solucionar de xeito efectivo as discrepancias». O teor do artigo 82.3, último
parágrafo, non deixa dúbidas sobre a natureza de contido mínimo que adquiriu a pre-
visión das devanditas fórmulas nos acordos interprofesionais de ámbito estatal ou
autonómico; utilízase a expresión «deberán establecer»18. O lexislador parece insistir
–agora de xeito indirecto– na necesidade de que se logre, custe o que custar, un acordo
unha vez iniciadas as negociacións, e impón mecanismos obrigatorios que permitan
superar a súa paralización.

II. A chamada cláusula de descolgamento salarial

3. A chamada cláusula de descolgamento salarial ou de inaplicación do réxime sala-
rial previsto no convenio estaba chamada a configurar un dos tres piares fundamen-
tais deseñados pola Lei 35/2010, de 17 de setembro, na súa busca da estabilidade no
emprego e a flexibilización interna das empresas; e en concreto, o segundo, consis-
tente en «reforzar os instrumentos de flexibilidade interna no desenvolvemento das
relacións laborais e, en particular, as medidas de redución temporal de xornada, como
mecanismo que permita o mantemento do emprego durante as situacións de crise
económica, para reducir o recurso ás extincións de contratos e ofrecer mecanismos
alternativos máis sans que a contratación temporal co obxecto de favorecer a adapta-
bilidade das empresas»19.

18 Que podería revitalizar a vella polémica acerca da validez dos convenios supraempresariais cando non

consideraban ningunha cláusula de descolgamento salarial. Cfr. GOERLICH PESET, J. M. (2000) op. cit.,

pp. 1449-1451.

19 Son palabras da segunda sección do preámbulo da Lei 35/2010, de 17 de setembro.
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Porque era evidente –como repetía o preámbulo desta lei– que «favorecendo a
adaptabilidade das condicións de traballo ás circunstancias da produción, baixo a con-
sideración xeral de que os devanditos instrumentos constitúen unha alternativa positi-
va fronte a medidas de flexibilidade externa que implican un axuste no volume de
emprego», o que se conseguirá é precisamente a estabilidade na contratación e, xa
que logo, a redución do número de desempregados, sequera isto se logre a través do
axuste das condicións dispoñibles polos traballadores, aos cales lles interesará máis
–nunha situación tan difícil como a actual– a conservación do seu emprego que a
defensa dun determinado nivel económico.

Agora, incidindo sobre o camiño aberto por aquela primeira reforma, sitúase a devandita
cláusula como un dos tres obxectivos, xa citados20, buscados polo Real decreto lei 7/
2011, de 10 de xuño, que tratan de atopar a flexibilidade interna negociada como
fórmula para reactivar a economía e superar o que denomina o «segundo grupo de
problemas da nosa negociación colectiva», que é a marcada orientación á flexibilidade
externa e non interna. Así, afírmase nesa norma:

O noso modelo de convenios colectivos ten dificultades para axustar con prontitude as

condicións de traballo presentes na empresa ás circunstancias económicas e produtivas

polas que atravesa aquela nos diferentes momentos do ciclo ou da conxuntura económica.

En non poucas ocasións iso dificulta a adopción de medidas de flexibilidade interna na

empresa, isto é, a modificación daquelas condicións de traballo aplicables ás relacións

laborais. Isto conduce a que, a diferenza do que sucede habitualmente noutros países, os

axustes non se produzan incidindo sobre os salarios ou sobre a xornada de traballo, senón

a través da adopción de medidas de flexibilidade externa, máis traumáticas, como os

despedimentos, que producen un forte impacto no noso volume de emprego e nun merca-

do de traballo como o español tan sensible ao ciclo económico21.

Nesta liña, as reformas introducidas no artigo 82 do Estatuto dos traballadores diríxense
a favorecer a efectividade dos procedementos de inaplicación salarial cando a xestión
empresarial padeza unha diminución persistente do seu nivel de ingresos, ou a situa-
ción e as perspectivas económicas da empresa puideren verse afectadas negativamen-
te como consecuencia de tal aplicación, de xeito que afecten ás posibilidades de
mantemento do emprego nesta. E iso trata de conseguirse pola canle de regular de

20 Véxase a epígrafe 1, parágrafo segundo.

21 Véxase o parágrafo cuarto da segunda sección da exposición de motivos.
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xeito máis completo aquel procedemento e apelar á utilización de medios extraxudiciais
de solución de discrepancias (arbitraxe), porque a idea que subxace é que non é razoable
manter unha regulación legal22 que conduza a situacións de bloqueo que non son
desexadas polo ordenamento xurídico para casos de desacordo; é esencial, por tanto,
habilitar un procedemento para resolver estas discrepancias, tendo en conta o interese
xeral evidente de propiciar a aplicación de medidas de flexibilidade interna de carác-
ter non-traumático como mecanismo de uso preferente fronte ao recurso á destrución
de postos de traballo.

4. Os últimos datos estatísticos con que se conta sobre a incidencia das cláusulas de
descolgamento salarial nos convenios colectivos proporciónanolos o Ministerio de
Traballo e Inmigración, en concreto no Boletín del Observatorio de la Negociación

Colectiva de novembro a decembro de 2009, número 1823. Segundo estes datos, «a
presenza de cláusulas de inaplicación do réxime salarial no texto dos convenios
experimentou un apreciable crecemento ao longo dos últimos anos», en coherencia co
esforzo enfocado a conseguir fórmulas de flexibilización na negociación colectiva na
situación de grave crise actual24. Así, pode constatarse que se na negociación colecti-
va de 1998 se incluían cláusulas de inaplicación do réxime salarial en convenios
supraempresariais que non chegaban a cubrir a metade dos traballadores con este tipo
de convenio, posteriormente, na de 2003, alcanzouse un máximo do 71% dos
traballadores cubertos; con todo, esta porcentaxe non se consolidou, xa que nos anos
seguintes descendeu uns cantos puntos porcentuais (unha circunstancia, por certo,
que se pode relacionar coa prosperidade económica deses anos).

Esa mesma relación entre a situación socioeconómica e a presenza de cláusulas de
descolgamento salarial vese reflectida nos anos inmediatamente precedentes, posto
que se en 2007 (cando os indicadores de crecemento económico comezaron a orien-

22 Refírese á anterior redacción do precepto.

23 Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://empleo.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc/

B_Actuaciones/Boletin/BOLETIN-18.pdf>. O último número (o 26, de abril-maio de 2011) está dispoñible

en formato electrónico no enderezo web <http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/

Boletin/Observatorio_Negociacion_Colectiva_Boletin_26_AbrMay_2011.pdf>.

24 «A crise financeira e económica de orixe internacional que se desenvolve desde principios de 2008

quebrou a longa senda de crecemento económico e do emprego que viviu a economía española desde

mediados dos noventa e tivo como consecuencia máis grave unha intensa destrución de emprego e o

consecuente aumento do desemprego. (...) A crise económica puxo en evidencia a insustentabilidade

económica e social deste modelo, que xerou a rápida destrución de centos de miles de postos de traballo»,

son palabras da primeira sección do preámbulo da Lei 35/2010, de 17 de setembro.
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tarse á baixa e os prezos iniciaron unha escalada alcista) os traballadores cubertos
experimentaron un repuntamento significativo, até o 72,70%, en 2008, coa situación
agravada, o aumento elevouse até a cota do 73,80%. No ano 2009, e a falta de datos
definitivos25, a cifra de traballadores cubertos por cláusulas de descolgamento nos
convenios supraempresariais situouse nunha porcentaxe similar á alcanzada o ano
anterior. Esta situación sen dúbida agravaríase durante o ano 2010 e o que levamos de
2011.

É máis, en Galicia, segundo os últimos datos ofrecidos polo Consello Galego de
Relacións Laborais no Boletín do Observatorio da Negociación Colectiva, exemplar
de xuño de 2011, número 826, resulta que se en 2010 en toda a Comunidade Autónoma
se asinaron nove convenios con cláusulas de descolgamento, no primeiro semestre
deste ano xa se alcanzou esa cifra nos de sector, que representan ademais o 56,25% de
todos os asinados no que levamos deste ano; e nos de empresa asinouse un, que repre-
senta o 2,63%. Estes datos non son máis que un reflexo da tendencia implantada
desde o ano 2006 e que consiste en que a porcentaxe dos convenios de sector que
inclúen as devanditas cláusulas se vaia consolidando en arredor do 50%: 40,48%;
48,78%; 41,86%; 43,33%…; e o mesmo cabe dicir dos de empresa, pois, malia a súa
proxección resultar moi inferior á dos anteriores, as súas cifras foron aumentando no
mesmo período: 0,70%; 3,20%; 0%; 3,05%; 3,42%…

III. Conclusións

5. A modificación introducida nas cláusulas de inaplicación salarial –en dous momen-
tos e ao longo de nove meses– é notablemente completa e perfecciona o sistema exis-
tente até este momento; con todo, diversos sectores salientaron as dificultades e tra-
bas que a súa implantación pode carrexar. E iso, malia que «a adopción de formas
descentralizadas de negociación non só permite unha fixación das condicións de tra-
ballo máis atenta ás necesidades das distintas unidades produtivas, senón que favore-
ce unha maior adecuación dos salarios á evolución da produtividade e as condicións
xerais do mercado de traballo, polo que contribúe desa forma tanto a unha mellora da
competitividade das empresas como á consecución dun máis baixo nivel de desem-

25 Cunha parte importante da negociación colectiva pendente, segundo informa o Ministerio de Traballo

e Inmigración no seu último informe.

26 Tomando fontes de elaboración propias do Consello. O devandito boletín está dispoñible en formato

electrónico no enderezo web <http://cgrl.xunta.es/upload/Boletin8_Xuno_2011.pdf>.

A CLÁUSULA DE DESCOLGAMENTO SALARIAL: RÉXIME XURÍDICO

E PUNTOS CRÍTICOS



198

prego»27. O seu carácter equilibrado, permitirá, en principio, flexibilizar algunhas
condicións das empresas e favorecer a situación e o emprego dos traballadores, evita-
rá os efectos perniciosos que un rigoroso cumprimento dos incrementos salariais pode-
ría ter sobre a contratación e os niveis de emprego nesa empresa; mais a un tempo –e aí
está o equilibrio– limítase a duración desa excepcionalidade a tres anos como máximo,
o que evitará a consolidación da deterioración salarial que supuxo para os empregados.

En calquera caso, sería interesante estudar os efectos que nas cláusulas de descolga-
mento salarial, entre outras, poida ter a inexistencia nos convenios ou acordos inter-
profesionais de compromisos previos de someterse a arbitraxes vinculantes en caso
de desacordo entre empresas e representantes dos traballadores, xa que se eses conve-
nios ou acordos se limitasen a establecer como axentes mediadores as comisións pa-
ritarias dos convenios colectivos probablemente se dificultaría a adaptación dos sala-
rios e condicións de traballo das empresas con problemas económicos28. Este feito,
combinado cunha posible aplicación irregular e notablemente desordenada no deseño
dos termos, deviría no que algúns cualificaran como «o perigo de que acaben por
constituír un elemento de presión á baixa dos salarios, fóra do ámbito recoñecido para
a negociación, e un elemento de competencia desleal entre as empresas»29, ou o que
outros denominaron «a saída da carreira cara a unha depredadora competencia des-
leal»30 baseada na abusiva minoración dos custos laborais, dentro da cal se daría carta
de existencia a todo tipo de prácticas abusivas fundadas na manipulación das repre-
sentacións laborais menos fortes.

Como colofón, quere salientarse que o funcionamento práctico do novo deseño pro-
bablemente vai producirse en termos moito máis axeitados que os do anterior, xa que
se configurou un sistema que, se de parte fai posible unha adaptación á baixa das
condicións de traballo de orixe convencional máis vinculadas a demanda empresarial
de flexibilidade (sobre todo, o salario e a ordenación de tempo de traballo), doutra
parte impón límites e condicionamentos máis rigorosos a esa mesma posibilidade.

27 Véxase SANGUINETI RAYMOND, W. (1999) «Sistema de empresa y «descuelgue» convencional» en Royo

Rodríguez-Piñero, M. (coord.) El empleador en el derecho del trabajo. XVI Jornadas Universitarias

Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Madrid, Tecnos/Xunta de Andalucía, p. 354.

28 Pode consultarse o texto íntegro no enderezo web <http://empleo.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc/

B_Actuaciones/Boletin/Boletin-21-adenda.pdf>.

29 Véxase ARAGÓN MEDINA, J. e GUTIÉRREZ BENITO, E. (1996) «La negociación colectiva y la formación de

los salarios en España» Cuadernos de Relaciones Laborales 9, p. 86.

30 Véxase de VALDÉS DAL-RE, F. (1990) «El paradigma legal en la negociación colectiva» Relaciones

Laborales 1, p. 274.
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Resumo

Análise da extinción do contrato de traballo para obra ou servizo determinados polas distintas

causas de diminución da obra obxecto do contrato.

Palabras chave: normativa laboral, mercado de traballo, política social, contrato de traballo,

extinción do contrato de traballo.

Abstract

Analysis of the termination of employment contract for work or services by the different cau-

ses of decline of the work under contract.

Keywords: Labour Law, labour market-social policy, contract of employment, termination of

employment contract.
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1. Introdución

É ben sabido que o contrato de obra e/ou servizo se extingue pola finalización da obra
e/ou o servizo de que é obxecto como causa natural de terminación prevista no Real
decreto 2710/1998, que desenvolve o art. 15.1.b) do Estatuto dos traballadores (ET)1.
Da devandita causa de finalización despréndese que nos atopamos ante un contrato
temporal cuxa duración depende do cumprimento dun prazo que normalmente é inde-
terminado, o que supón que no momento de se asinar o contrato se sabe que é de
duración determinada, mais é ignorado cando se extinguirá, pois iso dependerá da
duración da obra e/ou o servizo.

Convén insistirmos en que estamos ante un contrato temporal en que a duración de-
pende do vencemento dun prazo, a execución da obra ou o servizo, e non ante un
contrato suxeito a unha condición resolutoria porque, como se deriva do art. 1125 do
Código civil (CC), cando o feito futuro de que depende a subsistencia do contrato é
certo, aínda que non se saiba cando chegará, estamos ante un prazo (resolutorio),
mentres que se é incerta a produción do feito que extinguirá o contrato estaremos ante
unha condición (resolutoria). Que o art. 15.1.a) do ET establece un contrato suxeito a
un prazo resolutorio evidénciao que regule un contrato suxeito a un límite temporal
certo, aínda que sexa incerta a súa duración concreta; e corrobórao o feito de que tal
contratación temporal só se autorice en atención a que a empresa contratante necesita
temporalmente traballadores para atender unha actividade concreta, determinada e
con autonomía e substantividade propias, razón pola cal se vincula a duración do
contrato á subsistencia da necesidade que se atende con el2.

1 Art. do RD 2710/1998.

2 Por iso, cando a contrata ou concesión que motiva o contrato se nova, renova ou é substituída por outra

posterior en que o obxecto segue a ser o mesmo, o contrato de traballo non se extingue por non transcorrer

o prazo pactado para a súa duración: a execución da obra que o motiva e a conseguinte desaparición da

necesidade temporal de man de obra que require a execución da obra ou o servizo que a empregadora se

comprometeu a realizar, obxectivo que é o que, legalmente, autoriza unha contratación temporal que

noutro caso non sería acorde coa norma.

Así pois, na modalidade contractual estudada cabe que se pacte un prazo resolutorio determinado ou

indeterminado, segundo as circunstancias da obra ou o servizo para executar ou da concesión obtida,

aínda que a maioría das veces será difícil determinar a data exacta da extinción. Mais o que non será

posible é que o contrato determine ese prazo resolutorio en contra da súa propia natureza e do obxectivo

perseguido pola lei ao admitilo: cubrir unha necesidade temporal de man de obra que ten unha empresa

para executar unha obra ou un servizo temporalmente, no sentido amplo que ten esta expresión. Por iso,

mentres subsista esa necesidade temporal de empregados, mentres a empregadora siga a ser adxudicataria

da contrata ou concesión que motivou o contrato temporal, a vixencia deste continua, ao non vencer o

prazo pactado para a súa duración, que por disposición legal debe coincidir coa das necesidades que

satisfai.
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En calquera caso, na modalidade contractual estudada cabe que se pacte un prazo
resolutorio determinado ou indeterminado, segundo as circunstancias da obra ou o
servizo que debe executarse (ou da concesión obtida), mesmo se na maioría das veces
é difícil determinar a data exacta da extinción. Ora ben, o que non será posible é que
se determine ese prazo resolutorio en contra da natureza do propio contrato e do
obxectivo perseguido pola lei ao admitilo: cubrir a necesidade transitoria de man de
obra que ten unha empresa para executar unha obra ou un servizo temporalmente, no
sentido amplo desta expresión3.

O que se pretende analizar, non obstante, non é a devandita causa natural de finaliza-
ción do contrato de obra e/ou servizo determinados, senón outras que sen estaren
previstas legal ou regulamentariamente aparecen na práctica, como son a diminución
da obra e/ou o servizo e a novación do obxecto do contrato, isto é, da obra e/ou o
servizo que son inicialmente obxecto deste, así como, unido a iso, a extinción a través
do correspondente expediente de regulación de emprego cos problemas prácticos que
formula.

2. Modificación da obra e/ou o servizo obxecto do contrato

O que se trata de analizar aquí é se ao abeiro dun mesmo contrato de obra e/ou servizo
determinados pode modificarse o obxecto do propio contrato de modo que poidan
realizarse varios obxectos ou obras distintas; e, por iso, se é admisible que o contrato
de obra e/ou servizo non se extinga, senón que simplemente resulte novado de xeito
válidoo: por cambio do seu obxecto, permanecendo idénticos os suxeitos que o
subscribiron.

Á marxe da figura de fixo de obra prevista convencionalmente no Convenio colectivo
da construción, por definición, como se dixo, o contrato de obra e/ou servizo extínguese
pola finalización da obra. Xa que logo, non cabe a modificación do seu obxecto,
senón que o cambio do obxecto xustifica un novo contrato de obra e/ou servizo aínda
cando, por exemplo no caso dunha contrata, a contratista fose a mesma empresa e os

3 Véxase a STS de 17 de xuño de 2008 (recurso 4426/06, contrato de obra vinculado a unha contrata).

Non se extingue cando á empresa se lle adxudica de novo a contrata e existe continuidade na actividade.

Modifícase a doutrina sentada nas nosas sentenzas de 22 de outubro de 2003 (recurso 107/03) e 4 de

maio de 2006 (recurso 1155/05) entre outras, e aplícase a nosa doutrina sobre sucesión de empresas en

cambios de contrata ou «sucesión no cadro de persoal», sentada en sentenzas de 20 e 27 de outubro de

2004 (recursos 4424/03 e 899/02).
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mesmos os traballadores contratados4, dado que ao se producir a chamada novación
está atentándose contra os requisitos do contrato de obra, por canto que con ela se
elimina a identificación da obra e a temporalidade dos contratos desaparece.

Malia que podería considerarse que tal defecto é simplemente formal, xa que abondaría
con extinguir o contrato inicial e asinar en forma un segundo contrato en que se espe-
cificase o obxecto da nova obra (por exemplo, unha nova contrata), cuxa identidade e
aptitude para xustificar tal tipo de contratación non se pon en dúbida, porén, non pode
admitirse tal mera irregularidade: a esencia desta modalidade contractual é precisa-
mente a individualización da obra obxecto da contrata –«o contrato deberá especifi-
car e identificar suficientemente, con precisión e claridade, a obra ou o servizo que
constitúe o seu obxecto»–, e tal individualización perderíase de se admitir este tipo de
novacións do obxecto do contrato sen amparo legal ou convencional/colectivo5.

Ora ben, o anterior non é pacífico, pois en contra pode afirmarse6 que debe admitirse
a existencia dunha cláusula novatoria no contrato de obra e/ou servizo entendendo
que esta non constitúe unha vulneración da prohibición que afecta á renuncia de
dereitos, nos termos do art. 3.5 do ET, posto que o modificado é o obxecto do contrato
na extensión deste, sen se ver afectada a súa natureza nin contravir outros dereitos que
puidesen corresponderlles aos traballadores por disposicións legais de dereito necesa-
rio que se recoñezan como indispoñibles por convenio colectivo. Isto tendo en conta,
ademais, que no Estatuto dos traballadores só se admite a chamada novación
modificativa por aplicación do principio de conservación do contrato que rexe no
dereito laboral, a diferenza do contrato civil, en que a novación pode ser tamén extintiva,
de modo que a novación do obxecto non debería dar lugar –con carácter xeral– á
extinción do contrato, senón á simple modificación deste.

O certo é, no entanto, que con carácter xeral a novación do obxecto do contrato da
obra e/ou o servizo pactados se produce en multitude de ocasións cando estes inicial-
mente non finalizaron, por simple conveniencia empresarial, pois se a obra inicial

4 Véxase a SSTSX de Galicia de 15 de decembro de 2009 (recursos 4155/2009 e 4517/2009). E, no

mesmo sentido, máis recentemente nas sentenzas desta sala de 2 de xullo de 2010 (recurso 1443/2010) e

de 5 de novembro de 2010 (recurso 3780/2010).

5 Admitiuse, non obstante, a devandita posibilidade ao abeiro do Convenio xeral da construción na figura

coñecida como fixo de obra.

6 Véxanse por todas as SSTS de 20 de maio de 2009 (recurso 684/2008) e de 12 de maio de 2009 (recurso

2076/2008).
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rematou resulta máis doado extinguir o contrato e subscribir un novo. Por iso, debe
concluírse que aínda cando a novación se apoie no propio contrato a través da estipu-
lación ou cláusula contractual que o permitir, esta debe ser considerada nula, e que
chegado o momento de axuizar o cesamento dos traballadores, pode entenderse que a
referida novación implica fraude de lei e infracción regulamentaria consistente en
vir realizando funcións alleas á obra para a que os traballadores foron contratados.
A consecuencia sería a cualificación do cesamento por fin de obra como a dun despe-
dimento improcedente.

3. A diminución da obra e/ou o servizo obxecto do contrato

Sería posible entender como causa de terminación do contrato de obra e/ou servizo a
diminución da obra e/ou o servizo contratados? Pode acontecer que o contrato de obra
e/ou servizo estea ligado ou vinculado a unha contrata, tendo en conta que é a
modalidade contractual máis idónea para atender a devandita modalidade de descen-
tralización produtiva, e que esta se reduza de modo que a empresa comitente precise
un menor número de traballadores; ou que, á marxe dunha contrata, se resolva par-
cialmente a obra por parte do empregador ou da empregadora e que, en ambos os
casos, a necesidade de persoal adscrita á referida obra deba reducirse.

A diminución da obra non está prevista na norma legal (ET) nin regulamentaria (RD
2720/1998) como causa de extinción do contrato de obra e/ou servizo, de maneira que
a primeira afirmación que debe realizarse é que este feito non autoriza a empresa
empregadora a extinguir o contrato, xa que non pode identificarse coa fin da relación
laboral pactada que se corresponde coa fin da obra e/ou o servizo: o contrario suporía
deixar ao arbitrio dun só dos contratantes (quen emprega) a apreciación acerca da
validez e o cumprimento do contrato, en contra da prohibición expresa do art. 1256
do CC7. Do mesmo modo, díxose (no caso de contrata) que se a contrata remata por
mutuo acordo das empresas non concorre causa para a extinción do contrato de obra
ou servizo determinados, aínda que a empregadora podería talvez, en hipótese, proce-
der ao despedimento por causas obxectivas de produción con suxeición a este réxime
extintivo8.

7 Véxase por todas a STS de 11 de outubro de 2010 (recurso 4173/2009).

8 Véxase a STSX da Rioxa de 13 de maio de 2010 (recurso 111/2010).
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Cómpre termos en conta, para alén disto, que a redución da obra ou resolución parcial
desta non poden identificarse como a «resolución», a «finalización» ou a «extinción»
dun contrato, de forma que a redución da encarga de servizos que constitúe o obxecto
dun contrato non é, por tanto, un suposto que poida cualificarse nin como resolución,
nin como finalización, nin como extinción do contrato en cuestión, que se mantén,
aínda que cun contido menor. Por dicilo en termos técnico xurídicos, a chamada «re-
solución parcial» ou «extinción parcial» non é tal, senón unha modificación ou novación
modificativa do contrato a que se refire9.

3.1. Diminución da obra e/ou o servizo como causa prevista no convenio colecti-

vo aplicable

Outra cousa acontece, porén, no caso de a redución ou diminución da obra estar pre-
vista como causa extintiva ben no convenio colectivo, ben no contrato de traballo. No
caso de que o convenio colectivo prevexa a posibilidade de que o contrato de obra se
extinga por redución do volume da obra10, tal causa poderá actuar sempre que se
cumpran o resto de previsións que a acompañan, como a selección dos traballadores
afectados, a redución de persoal proporcional á diminución e a documentación que
acreditar a devandita diminución. O que procederá axuizar, xa que logo, non é tanto
se a devandita causa é causa válida da extinción do contrato como se se cumpren os
requisitos previstos na norma convencional para poder proceder á extinción concreta
dos traballadores afectados. Máis adiante analizarase o que sucede se o número de
traballadores afectados determina a existencia dun despedimento colectivo.

3.2. A diminución da obra e/ou o servizo como causa extintiva prevista no con-

trato de traballo

Ao mesmo tempo, a causa relativa á diminución da obra, a descontratación parcial do
servizo ou outras fórmulas similares como causas extintivas puideron ser introduci-

9 Véxase por todas a STS de 12 de xuño de 2008 (recurso 4447/2008), que sinala o seguinte:

A redución da encarga de servizos que constitúe o obxecto dun arrendamento de servizos non é, por

tanto, un suposto que se poida cualificar nin como resolución, nin como finalización, nin como

extinción do contrato en cuestión, contrato que se mantén, aínda que cun contido menor. Por dicilo

en termos técnico-xurídicos, o que a empresa demandada chama «resolución parcial» ou «extinción

parcial» non é tal, senón unha modificación ou novación modificativa do contrato de arrendamento

de servizos a que se refire.

10 Por exemplo, para o caso de redución do volume da contrata, o art. 17 do III Convenio colectivo do

sector da telemercadotecnia (BOE de 5 de maio de 2005).
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das no contrato de traballo con ou sen o apoio convencional. No primeiro caso, a
solución será a mesma que se acaba de expor en relación coa norma convencional;
mais no caso de que a cláusula de extinción do contrato de obra referida á diminución
desta ou similar veña incluída no propio contrato de traballo ou nun anexo a este, sen
o apoio convencional, deberá analizarse a súa legalidade ou ilegalidade.

A primeira cuestión que formula a existencia dese tipo de cláusulas é que supón intro-
ducir no contrato de obra e/ou servizo unha condición resolutoria que, xunto ao prazo
resolutorio, concorre como causa extintiva do contrato. Isto é, por unha banda, o
contrato rematará cando finalice a obra que é un feito certo aínda que de duración
incerta (prazo resolutorio); e, pola outra, a súa duración áchase suxeita a unha condi-
ción incerta, a de que a obra diminúa (condición resolutoria). Deste modo, de operar
a primeira causa estariamos ante a finalización normal ou natural do contrato; e no
segundo caso, ante a existencia dunha causa consignada no contrato de maneira que,
de actualizarse, o contrato quedaría validamente extinguido a teor do previsto no art.
49.1.b) do ET. Téñase en conta que o art. 49.1.b) do ET consagra o principio da
autonomía da vontade en liña co art. 1255 do CC, o que lles permite ás partes do
contrato de traballo poderen pactar causas de resolución do contrato distintas ás pre-
vistas na lei11.

Con todo, iso condúcenos á aplicación do réxime xurídico previsto para a condición
resolutoria e que condiciona a súa validez. Así, en primeiro lugar, a condición
resolutoria para a súa validez non pode constituír abuso de dereito manifesto por parte
dos empresarios. O suposto máis evidente de abuso de dereito intégrao a chamada
condición potestativa que se considera no art. 1115 do CC, que di: «Cando o
cumprimento da condición dependa da exclusiva vontade do debedor, a obriga condi-
cional será nula».

O suposto considerado neste precepto é, como se notou, o da chamada condición
potestativa, que trasladada a un contrato de traballo supón que os empresarios,
debedores da prestación laboral dos traballadores, non poden establecer unha condi-
ción resolutoria do contrato que dependa da súa soa vontade, pois neste caso estaría a
contravirse o réxime xurídico laboral da extinción do contrato de traballo, segundo o
cal os empresarios sempre teñen que alegar unha causa de extinción, a converter nese
caso a extinción por cumprimento da condición potestativa nunha extinción ou
despedimento sen causa. É por iso que non poderá ser admitida unha cláusula de

11 Véxase a STS de 3 de febreiro de 2010 (recurso 1715/2009).
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extinción do contrato de obra e/ou servizo por diminución da obra que dependa da soa
vontade dos empregadores, nin sequera coa contrapartida dunha apreciable compen-
sación económica12, e, así, só sería admisible en principio cando dependa da vontade
de terceiras persoas (caso do comitente nas contratas).

En segundo lugar, tamén constituirá unha condición abusiva aquela que implicar a
renuncia de dereitos por parte dos traballadores, pois cómpre ter en conta que, nalgúns
casos, tras a aparente pulcritude dunha cláusula pode existir a devandita renuncia de
dereitos. Así, cabe formularse se é abusiva a cláusula contractual que permite extin-
guir o contrato de obra e/ou servizo por diminución desta, aínda que dependa da
vontade de terceiras persoas como no caso das contratas, sen dereito a unha indemni-
zación ou en calquera caso á prevista para a finalización do contrato de obra e/ou
servizo (12 días de salario por ano de servizo), cando esa mesma diminución da obra
lle permitiría á empresa acudir á figura da extinción contractual por causas obxectivas
contemplada na alínea c) do art. 52 do ET e que presenta para os traballadores deter-
minadas garantías no tocante á posible preferencia a respecto doutros para
permaneceren na empresa, ao tempo que lles confire o dereito a unha indemnización
superior.

En xeral, o abuso de dereito determina un uso antisocial do dereito, cuxo exercicio
non se mantivo dentro dos límites normais, senón que se superou con dano económi-
co ou moral dos traballadores13. Entendo, pois, que non é posible aceptar tampouco,
sen apoio no convenio colectivo, a existencia dunha cláusula no contrato de traballo
que permita a finalización da obra e/ou o servizo con base na diminución destes,
aínda no caso de que tal finalización sexa imposta por terceiras persoas. Isto priva
desde o seu inicio da posibilidade de determinar a obra e/ou o servizo obxecto do
contrato temporal por carecer de virtualidade suficiente para delimitar a causa do
contrato, coa derivada consecuencia da imprevisibilidade da súa duración, ao se
vulneraren as esixencias legais e regulamentarias relativas a que no contrato temporal
desta natureza deben especificarse e identificarse suficientemente, con precisión e
claridade, a obra ou o servizo que constitúen o seu obxecto.

12 Véxase por todas a STS de 25 de outubro de 1989, recurso en interese da lei citada pola STS de 8 de

novembro de 2010 (recurso 4173/2009).

13 O TS declarou na Sentenza de 7 de abril de 1987 (recurso de casación por infracción de lei,

RX 1987\2368), remitíndose á súa Sentenza de 2 de febreiro de 1984 (RX 1984\822), que para que

concorra abuso de dereito é preciso que se exercite o contido dun dereito en utilidade para o seu titular,

e co exclusivo fin de causar dano a outro, polo que non se incide nel cando se insta unha acción neste

caso con base nun precepto legal.
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Alén disto, a citada cláusula impide que no momento de a empresa acordar a extin-
ción contractual con fundamento nela, poidan os traballadores impugnar sen indefen-
sión a decisión empresarial. Do mesmo xeito, resulta imposible xudicialmente deter-
minar se o contrato por obra ou servizo cuestionado se extinguiu validamente «pola
realización da obra ou o servizo obxecto do contrato», dada a indefinición de tal
realización, que deixa sen causa o contrato neste extremo e evidencia unha fraude de
lei da empregadora para eludir as causas válidas de extinción desta modalidade con-
tractual temporal, o que a priva de validez e non pode impedir a debida aplicación das
normas que se trata de eludir (argumento ex art. 6.4 do CC)14. Así pois, o que procede
nestes casos é acudir á extinción do despedimento por causas obxectivas, de modo
que a referida cláusula deberá ser considerada nula ou por non posta, e caso de ser
utilizada, determinará tamén a cualificación e os efectos propios dun despedimento
improcedente.

3.3. A finalización paulatina da obra e/ou servizo

Se, como acabamos de defender, non é admisible unha cláusula resolutoria do contra-
to de obra e/ou servizo consistente na redución ou diminución da obra, o que deixa
aberta a posibilidade de que a extinción opere polo réxime xurídico previsto no art. 52
do ET, isto é, por causas obxectivas, outra cousa sucede no caso do que se deu en
chamar finalización paulatina da obra e/ou o servizo e que se admitiu como proba
válida de extinción do contrato de obra e/ou servizo sen necesidade de acudir ao
réxime da extinción por causas obxectivas, mais iso referido a obras de certa enverga-
dura en que se ocupa un número elevado de traballadores15.

Así sucede cando se acreditou que o contrato temporal para obra ou servizo determi-
nados cobre as esixencias legais de causa e forma, e cando se acredita igualmente que
a obra ou o servizo están para finalizar, de maneira que se vén aceptando a extinción
do contrato de traballo aínda que non se acredite especificamente que ese traballo
concreto xa non é necesario, posto que un contrato desta natureza se asina coa condi-
ción implícita de que algún día finalizará, e ese día final non ten que ser necesaria-
mente o día en que remate a obra ou o servizo contratados, senón o día en que xa non
sexan necesarios os servizos dos traballadores contratados.

14 STS de 8 de novembro de 2010 (recurso 4173/2009).

15 Caso de grandes obras de construción civil ou, por exemplo, da limpeza da vertedura do Prestige.
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Nestes casos, non obstante, non estamos nun suposto de redución da obra ou o servizo
determinados16, mais ante unha extinción definitiva da obra (ou contrata ou encomenda)
atribuída á empresa empregadora, o que permite entender axustada a dereito a extin-
ción dos contratos por fin de obra e/ou servizo. Esta doutrina faise máis evidente no
caso das obras que por definición implican un resultado final e que antes da finaliza-
ción definitiva poden dar lugar a extincións contractuais xustificadas nesa próxima
finalización; ora ben, é máis difícil de aplicar ao caso dos servizos tanto máis cando
este é o obxecto dunha contrata ou encomenda. Porén, nada impide que a devandita
doutrina sexa igualmente aplicada naqueles casos de servizos, por exemplo, en con-
tratas cuxo comitente –sobre todo administracións públicas– pretenda reverter o servizo
ou decida suprimilo, caso en que precisará antes da fin da contrata ou encomenda de
determinado tempo para xestionar o cambio, polo que poden existir determinados
períodos de tempo en que sexa necesario prolongar a contrata ou encomenda, mais
para os simples efectos de liquidación ou peche, o que non impedirá considerar a
existencia dunha extinción definitiva do servizo17.

Por iso, nestes casos, debe aceptarse como suficiente para acreditar a chegada dese
día final do contrato ou dies ad quem inserido na súa propia natureza, a proba da
finalización paulatina e natural da obra ou o servizo sobre os cales o contrato de
traballo se articulou; isto sempre que non se acredite a concorrencia de fraude relacio-
nada coa devandita finalización, cuxa proba incumbirá de acordo coas regras proba-
torias vixentes no noso dereito a quen a alegar18.

16 Como sería o caso abordado na STS de 10 de xuño de 2008 (recurso 1204/2007).

17 Véxase a STSX de Galicia de 2 de novembro de 2010 (recurso 3747/2010) nun caso en que se prorrogou

unha encomenda exclusivamente para o peche e a liquidación do programa durante tres meses.

18 Véxase por todas a STS de 19 de xullo de 2005 (recurso 2677/2004) ditada no caso da obra e/ou o

servizo consistente na limpeza de residuos do Prestige nas praias da costa galega, en que, ademais, se

remite a outra da sala de 29 de febreiro de 1988 segundo a cal «non pode pretenderse que obras de

importancia, que ocupan numerosos traballadores en diversas funcións..., deban permanecer en activo,

aínda conclusa a razón da súa adscrición, en espera do día en que a obra se dea por rematada total e

absolutamente, o que pugnaría coa racionalidade esixible ás normas xurídicas que han de ser interpre-

tadas atendendo fundamentalmente ao seu espírito e finalidade, como establece o art. 3.1 do Código

civil».

Engade que pode apreciarse a existencia de numerosas sentenzas anteriores á unificación que, aceptando

tal criterio, permitiron a extinción de contratos antes da completa finalización da obra con fundamento

na realidade daquela terminación paulatina. Por citar algunhas, as SSTS de 16 de maio de 1985, 12 de

febreiro de 1986, 4 de decembro de 1987 ou 3 de febreiro de 1988.
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3.4. A extinción dos contratos de obra e/ou servizo por diminución da obra a

través de expediente de regulación de emprego

Chegados a este punto, atopámonos coa posibilidade –admitida, por outro lado, pola
xurisprudencia– de que un contrato de obra e/ou servizo poida extinguirse en virtude
do que dispoñen os arts. 52.1.c) e 53 do ET, isto é, por causas obxectivas, no caso de
concorreren causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción. No caso de
que a extinción afecte a un número de traballadores que non supere o limiar fixado no
art. 51 do ET, que determina o réxime xurídico do despedimento colectivo, o cesamento
deberá cumprir as esixencias formais previstas no seu art. 53, cuxa omisión, tras a
reforma operada pola Lei 35/2010, xa non dá lugar á nulidade do despedimento, senón
á simple improcedencia. Con todo, cumpridos os requisitos formais e acreditado que
en efecto o volume da obra se reduciu, non existe ningún impedimento legal para decre-
tar a extinción procedente con dereito á indemnización legalmente prevista para iso.

E posto que, con carácter xeral, cabe afirmar que a selección dos traballadores afecta-
dos corresponde en principio aos empresarios e a súa decisión só será revisable polos
órganos xudiciais cando resulte apreciable fraude de lei ou abuso de dereito, ou cando
a selección se realice por móbiles discriminatorios conforme aos arts. 14 da Constitu-
ción e 17 do ET, nada poderá serlle reprochado aos empresarios19. Ademais, a amorti-

19 Véxase por todas a Sentenza da Sala IV do Tribunal Supremo de 15 outubro de 2003 (recurso 1205/

2003) que abordou directamente este punto e na súa motivación declara:

Só en determinados supostos e circunstancias, que considera a nosa sentenza de unificación da

doutrina de 19 de xaneiro de 1998, o órgano xurisdicional pode valorar a decisión de despedir un

traballador por causas económicas en relación coas decisións adoptadas a respecto doutros

traballadores da empresa. Como dixo a citada sentenza de 19 de xaneiro de 1998, «a selección dos

traballadores afectados» polos despedimentos obxectivos do art. 52.c) do ET «corresponde en prin-

cipio ao empresario e a súa decisión só será revisable polos órganos xudiciais cando resulte aprecia-

ble fraude de lei ou abuso de dereito, ou cando a selección se realice por móbiles discriminatorios».

O que teñen que acreditar os empresarios no despedimento económico limítase en principio, xa que

logo, a que a «actualización da causa económica afecta ao posto de traballo» amortizada. Unica-

mente de se acusar un panorama discriminatorio, ou se se proba por parte de quen o alega fraude de

lei ou abuso de dereito, cabe estender o control xudicial máis alá do xuízo de razoabilidade do acto

ou os actos de despedimento sometidos ao seu coñecemento...

A propia sentenza de unificación da doutrina de 19 de xaneiro de 1998, ditada nun suposto que garda

bastantes similitudes co que agora se resolve, formula en hipótese a posibilidade de que o «principio

de adecuación social» permita controlar a discrecionalidade empresarial na selección dos traballadores,

pechando o paso a decisións de despedimento de elevado custo social. A conversión de dous contra-

tos temporais en contratos indefinidos antes do despedimento da actora non é desde logo unha

medida contraria á estabilidade no emprego, senón todo o contrario, unha decisión empresarial que

estabiliza a relación de traballo dos traballadores concernidos. Tampouco pode dicirse que o

despedimento da actora dera lugar a unha substitución antisocial de emprego fixo por emprego
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zación que se menciona na lei refírese aos postos e non ás funcións ou tarefas laborais20.
Deste modo, a amortización do posto de traballo non implica que as funcións ou
tarefas realizadas nel deixen de prestarse, senón que poden ser asumidas polos
traballadores que quedan; mais de se tratar dunha redución do volume da obra, é claro
que debe manterse o mesmo volume de traballo por cada persoa adscrita, e a redución
do persoal deberá ser proporcional ao volume que se reduce.

No entanto, se a diminución da obra supón a necesidade de amortizar un número de
traballadores que exceda dos limiares previstos no art. 51 do ET, a norma esixe como
requisito preceptivo a tramitación do correspondente expediente de regulación de
emprego ante a autoridade laboral (ou ante o xuíz ou a xuíza do concurso se a empresa
está declarada en concurso). A cuestión, xa que logo, que se analiza agora é a relativa
aos problemas que formula a extinción dos contratos de obra e/ou servizo a través dun
expediente de regulación de emprego, e en especial o contrario, qué sucede cando non
se acode a un expediente de regulación de emprego e concorren os requisitos esixidos
pola norma estatutaria.

Cabería distinguir aquí dous supostos. O primeiro deles, o daqueles casos en que a
empresa se limita a comunicar a fin da obra e/ou o servizo aínda cando esa non sexa a
causa real que xustifica a terminación desta modalidade contractual, senón a diminu-
ción da obra, e extinga o contrato dun determinado número de traballadores a superar
os limiares do art. 51.1 do ET. Tal cesamento deberá considerarse un despedimento
improcedente, por non se acreditar a causa alegada (fin da obra), pois non pode cuali-
ficarse de despedimento nulo (por aplicación do disposto no art. 124 da Lei de
procedemento laboral [LPL]) simplemente porque a empresa non aduciu causas
obxectivas para despedir, senón que se limitou a alegar a fin da obra e/ou o servizo
acudindo a unha causa de extinción propia do contrato de obra e/ou servizo.

Desta maneira só é posible axuizar, en sede do proceso por despedimento, a causa
esgrimida pola empresa na carta de cesamento; e non calquera outra, pois, como dis-
pón o art. 105 da LPL, aos empresarios correspóndelles a carga de probaren a veracidade
dos feitos imputados na carta de despedimento como xustificativos del, sen que se
lles poidan admitir outros motivos de oposición á demanda que os contidos na comu-
nicación escrita de tal despedimento.

temporal. Certamente, a amortización do posto de traballo da actora que orixinou o seu despedimento

refírese a un posto de traballo fixo; mais no momento en que se produciu o devandito acto extintivo

tamén eran fixos os postos de traballo dos traballadores cos cales a actora se compara.

20 STS de 29 de maio de 2001 (recurso 2022/00).
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Iso porque, ademais e en segundo lugar, só é colectivo o acordo extintivo empresarial
en que se aleguen causas obxectivas e se superen determinados limiares. Así, se falta
un dos dous requisitos o despedimento deixa de ser colectivo. Esa dualidade de requi-
sitos áchase implícita no art. 124 da LPL, que establece a cualificación de nulidade do
despedimento para aqueles supostos en que a empresa usa as causas propias dun
despedimento colectivo (causas económicas, organizativas, técnicas ou de produción)
e non acode ao procedemento de regulación de emprego que segundo o caso lle
corresponder, ben ante a autoridade administrativa, ben ante o xuíz ou a xuíza do
concurso.

Deste modo, aínda cando o despedimento afecte a un número de traballadores tal que
debería ser considerado colectivo, non o é en tanto en canto as causas empregadas
para extinguir non son ningunha das previstas no art. 51.1 do ET nin tampouco se
seguiu a canle prevista legalmente para esta modalidade extintiva. É por iso que
neste caso non podería concorrer a causa de nulidade prevista no art. 124 da LPL, e
que a cualificación axustada a dereito é a da improcedencia polas razóns expostas
anteriormente21.

Distinto sería se a causa aducida fose precisamente a diminución da obra e/ou o servizo,
pois isto permitiría que puidese subsumirse nalgunha das previstas no art. 51.1 do ET.
Máis en concreto, nas causas produtivas, pois como vén sinalando a doutrina
xurisprudencial reiterada a respecto das empresas de servizos, a perda ou diminución
de encargas de actividade ha de ser considerada pola súa orixe unha causa produtiva,
ao significar unha redución do volume de produción contratada; e tamén, polo ámbito
en que se manifesta, unha causa organizativa, xa que afecta aos métodos de traballo e
á distribución da carga de traballo entre os traballadores22.

É por iso que se a empresa utiliza a devandita causa de extinción poderiamos entender
que se están a aducir causas produtivas e que, por tanto, que non se seguise a canle do
art. 51 do ET determina a cualificación de nulidade do despedimento, polo que á
empresa lle é esixible tramitar o oportuno expediente de regulación de emprego.

21 Véxase en tal sentido a STSX de Galicia ditada en sala xeral con data de 14 de outubro de 2010

(recurso 4412/2010).

22 STS de 14 de xuño de 1996 (recurso 3099/1995) e STS de 7 de xuño de 2007 citada ut supra.
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A tramitación, daquela, dun expediente de regulación de emprego para extinguir co-
lectivamente contratos de obra e/ou servizo por diminución da obra e/ou o servizo é
esixible á empresa que extingue por enriba dos limiares referidos, aínda cando a nor-
ma convencional que resulte aplicable previse como causa extintiva a redución do
volume da obra: iso non pode derrogar o réxime xurídico previsto estatutariamente
para os despedimentos colectivos, a que en calquera caso deberá someterse a empresa
para extinguir colectivamente os contratos de traballo adscritos á obra e cuxa omisión
levará inexorablemente á sanción de nulidade do despedimento. Outra cousa aconte-
cerá se é aplicable a doutrina antes exposta da finalización paulatina da obra e/ou o
servizo que, en calquera caso, xustificará a extinción dos contratos temporais por fin
da obra, mais non por causa da redución ou diminución da obra, senón pola súa extin-
ción definitiva.
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Resumo

Este traballo céntrase en analizar o caso da primeira inspectora provincial de Traballo en

España, Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974), que accedeu a esta profesión durante a Segunda

República española. O estudo do arquivo persoal da nosa protagonista constata as súas facetas

altamente diversas e heteroxéneas, como activista feminista e republicana. Isabel Oyarzábal

Smith pode ser estudada desde ámbitos ben distintos, o que entronca coa presentación da

biografía dunha muller que desenvolve o seu máximo potencial nun mundo de homes, non en

van existe unha cada vez máis profunda revisión historiográfica da presenza das mulleres ao

longo da historia.

Palabras chave: muller, Inspección de Traballo, Segunda República.

Abstract

The present work focuses in the analysis of the case of the first Provincial Inspector of work in

Spain, Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974), profession to which she accesses during the Second

Spanish Republic. The study of the personal archive of our protagonist ascertains her highly

diverse and heterogenous facet as a feminist and a republican. Isabel Oyarzábal Smith can be

studied from very different fields. This aspect deals with a basic premise that is the presentation

of the biography of a woman that develops her maximum potential in a world of men. Today

there is an increasingly thorough revision of the historical presence of women throughout

history.

Keywords: woman, Inspection of Work, Second Republic.
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Ao nos presentar ao señor, este preguntoulles aos meus irmáns: «Pequenos, que queredes

ser de maiores?» Non lembro o que contestaron, mais vendo que a min non me preguntaba

nada, cando tiña toda a cabeza chea de soños, acheguéimelle e díxenlle: «Eu vou ser capi-

tán de barco». «As nenas non son nada», contestou mirándome. Por estas palabras tomeille

un odio terrible a este señor. Que é iso de que as nenas non son nada?

Paloma Ulacia Altolaguirre, «Concha Méndez y Luis Buñuel»1.

1. Presentación

Este traballo céntrase en analizar o caso da primeira inspectora provincial de Traballo
en España, Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974), que accede ao devandito posto por
oposición durante a Segunda República española, máis concretamente no ano 1933.

Neste sentido, o estudo do arquivo persoal da nosa protagonista non fai máis que
constatar as súas facetas altamente diversas e heteroxéneas, como activista feminista
e republicana. Isabel Oyarzábal Smith pode ser estudada desde ámbitos ben distintos,
o que entronca coa presentación da biografía dunha muller que desenvolve o seu
máximo potencial nun mundo de homes2, non en van existe unha cada vez máis pro-
funda revisión historiográfica da presenza das mulleres ao longo da historia.

A historia das mulleres, centrada no estudo das identidades de xénero e as súas
proxeccións socioculturais, representa un dos núcleos temáticos desta revisión nos
últimos quince anos3. Neste marco adquiren significado as identidades subxectivas e
colectivas, a biografía e o método biográfico4, as mediacións entre o individuo e as
estruturas. Así, os estudos biográficos e a autobiografía constitúen dous importantes

1 ULACIA ALTOLAGUIRRE, P. (1993) «Concha Méndez y Luis Buñuel» Ínsula DLVII. Paloma Ulacia é a
neta de Concha Méndez e autora das súas Memorias habladas, memorias armadas, publicadas en Ma-
drid por Mondadori no ano 1990.
2 PAZ TORRES, O. (2010) Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974). Una intelectual en la Segunda Repúbli-
ca española. Del reto del discurso a los surcos del exilio. Sevilla, Consello Económico e Social de
Andalucía.
3 RAMOS PALOMO, M.ª D. (2006) «Arquitectura del conocimiento, historia de las mujeres, historia con-
temporánea. Una mirada española. 1990-2005» Cuadernos de Historia Contemporánea 28, pp. 17-40.
4 BORDERÍAS, C. (1997) «Subjetividad y cambio social en las historias de vida de mujeres: notas sobre el
método biográfico» Arenal 4, pp. 177-195.
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campos da historia das mulleres5 que se ven potenciados coa edición de textos como
as memorias de Victoria Kent6 ou Clara Campoamor7. No século XIX, o século dos
grandes movementos sociais emancipatorios, o feminismo aparece cunha identidade
autónoma teórica e organizativa.

Como moitas mulleres, Isabel Oyarzábal é de formación autodidacta, e a este respecto
o círculo cultural e intelectual con que entra en contacto en Madrid nas primeiras
décadas do século XX é decisivo. A súa calidade de intelectual cremos que se conso-
lida no exilio mexicano, e a partir dos anos trinta devén unha humanista.

Así mesmo, vai tratarse dunha muller politicamente moi ben conectada, de aí en parte
que o papel que xoga na Segunda República sexa relevante. Pertence desde 1931 á
UXT e ao PSOE, e obtén a confianza persoal de políticos do talle de Francisco Largo
Caballero, Luis Araquistáin ou Julio Álvarez del Vayo. Sen ser xurista, sorprende a
súa actuación neste ámbito como experta en cuestións de dereito internacional rela-
cionadas coa escravitude infantil e feminina.

Polo seu perfil biográfico e científico, Isabel Oyarzábal é paradigmática dunha Espa-
ña destruída, e pola súa vida é representativa do destino das persoas que perderon a
guerra civil española. Gran parte da traxectoria vital de Isabel Oyarzábal foi a dunha
republicana que queda sen República.

2. A historia vista a través das mulleres

O primeiro punto que me gustaría salientar é que non pretendo referirme soamente a
unha historia baseada de xeito exclusivo no rescate das contribucións das mulleres,
senón falar da experiencia delas mesmas. Unha primeira cuestión é a de valorar como
sería a mesma historia se fose vista a través dos seus ollos e organizada segundo os
seus propios valores.

A historia das mulleres está interesada nesta construción social da diferenza sexual e
as súas implicacións políticas e sociais, que cuestionan unha historia das mulleres

5 MANGINI, S. (1997) Recuerdos de la resistencia: la voz de las mujeres de la Guerra civil española.
Barcelona, Península.
6 KENT, V. (1978) Cuatro años de mi vida. París, 1940-1944. Barcelona, Bruguera.
7 CAMPOAMOR, C. (2006) El voto femenino y yo: mi pecado mortal. Madrid, Horas y Horas.
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sectorial e postulan, pola contra, a necesidade de integrarmos a historia das mulleres
na construción globalizadora da historia. O xénero é determinante na configuración
política, cultural e social do mundo contemporáneo, a través da marcada organización
social e política baseada na diferenza sexual e a reprodución biolóxica.

Desde esta óptica, pode reconstruírse unha historia das mulleres no plano social máis
completa á hora de interpretarmos aspectos relacionados con temas como a autoridade,
o poder, o saber etc. Con todo, é evidente que as dificultades para recuperarmos a
actividade destas mulleres é maior, posto que a obra que deixan se atopa dispersa,
descatalogada, en moitas ocasións. Ademais, imos encontrarnos, como no caso de
Isabel Oyarzábal, con escritos bastante afastados do canon textual, en forma de con-
ferencias, cartas, crónicas xornalísticas, memorias etc., polo que se fai necesario un
traballo previo de pescuda en arquivos e bibliotecas.

As mulleres republicanas que, como Isabel Oyarzábal, alcanzaron certo recoñecemento
foron consideradas como anómalas, posto que romperon cun discurso insistente na
súa inferioridade intelectual, emocional e moral, que xustificara a aparición de barreiras
ao seu desenvolvemento, fundamentalmente institucionais e xurídicas.

Isto implica, de entrada, a reconceptualización en clave de xénero de nocións básicas
como cidadanía, democracia ou liberalismo. Non son os conceptos de sufraxio uni-
versal ou o de constitucionalismo excluíntes no tocante ás mulleres? Descoñecemos
en que medida afectan estas palabras á cultura e á práctica política do país.

3. Traslado do discurso baseado na inferioridade ao ámbito xurídico

Tras a revolución liberal o rol feminino vese afectado no sentido de que se establece
un eixe político e xurídico que non concirne ás mulleres8. Entendemos que os dereitos
proclamados polo liberalismo non teñen nelas ningunha proxección. O universo
xurídico pensa en masculino á vez que se consagran as esferas pública e privada e a
marxinación da muller ao espazo privado. Non podemos obviar este aspecto na análise
da lexislación: a distinta percepción do xénero feminino implica unhas consecuencias
moi marcadas.

8 Na Declaración de dereitos do home e do cidadán de 1789, columna vertebral da nova orde liberal,
«home» efectivamente parece referirse máis a andros do que a antrhopos.
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Parece claro que o novo sistema liberal lle permite ao home desenvolver a vida social
de acordo cos roles que se lle atribúen, todos os cales apuntan cara ao espazo público
ou exterior, empezando polo de gañador do pan. En cambio, e inmediatamente, xorden
algunhas preguntas a respecto do papel da muller que é nai e ademais traballa. Que
facer con ela? Non queda dislocada a feminidade cando se incorpora a espazos
basicamente masculinos? Como se harmoniza a maternidade co proceso de emanci-
pación feminina?

No marco desta formulación, xorde no plano social o discurso da protección da mu-
ller que coincide co cambio de século9. Anotemos que non se trata dunha política
xurídica baseada na non discriminación, pola contra: trátase da continuidade social e
xuridicamente aceptada do modelo de familia tradicional, onde o varón é o breadwinner

e a muller é a coidadora do fogar.

Todo isto ten lugar nun contexto en que a progresiva e imparable incorporación ao
traballo asalariado por parte das mulleres é unha realidade. Até tal punto é así que os
traballos da Comisión de Reformas Sociais (1873), exemplo temperán do interven-
cionismo científico, dedican ao traballo da muller parte dos cuestionarios con que
solicitan información sobre o estado da clase traballadora10.

Trátase dun dos aspectos da vontade do lexislador. Na letra de lei vemos o establece-
mento de dereitos precarios, motivados por un incipiente intervencionismo político
cuxos representantes, homes, se moven máis comodamente no discurso da filantropía
e a caridade cristiá.

4. Condicións propicias para o acceso feminino a determinadas profesións

En 1899, o xurista Adolfo Posada xa sinalaba a dúbida, compartida pola maioría da
sociedade, da capacidade de sufraxio da muller: «Concederlle o voto á muller, aínda

9 Por outro lado é certo que na España do século XIX, con Concepción Arenal á cabeza, xorde a denomi-
nada «conciencia nova» en busca dunha identidade feminina propia. Publicacións como Instrucción
para la mujer (1882) xa consideraban a incorporación das mulleres ao mundo do traballo. Véxase, entre
outros, ARENAL, C. (1869) La mujer del porvenir. Sevilla, Eduardo Peire; e DE BURGOS, C. (1911) Misión
social de la mujer. Bilbao, Imp. José Rojas.
10 Véxase GARCÍA GONZÁLEZ, G. (2008) Orígenes y fundamentos de la prevención de riesgos laborales en
España (1873-1907). Albacete, Bomarzo. ÍDEM (2001) «Antecedentes a la Ley de Accidentes de Trabajo
de 1900 en materia de prevención de riesgos laborales (1873-1900)» en Pons, J. et al. (coords.) Trabajo
y relaciones laborales en la España contemporánea. Sevilla, Mergablum, pp. 395-404.
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para as eleccións locais, está tan distante da opinión dominante sobre a capacidade
política da muller que non é en España nin sequera cuestión»11. O primeiro feminismo
non parte dunha noción de igualdade, senón da diferenza de roles sociais e políticos
entre homes e mulleres; mais mentres nos anos vinte do século XX un impulso
modernizador sacode Europa, en España a identidade feminina aínda segue a se apoiar
no discurso da domesticidade, de maneira que traballo e vida pública conforman o
eixe da identidade masculina12.

O inicio do século XX, trasladado ao ámbito da muller, implica multiplicidade de
tendencias: a muller burguesa, a muller fatal, a enferma permanente... Sobre o corpo
feminino escríbese e reescríbese. Ora ben, que quere ela?

O espertar das mulleres comeza a definirse na Primeira República e desenvólvese na
Segunda República española, onde a variedade de posicións no feminismo é moi
heteroxénea. Este espertar prodúcese en parte grazas á cidade, a cosmópole, que devén
aliada da muller: Baudelaire e as mulleres atrevidas en París, ou na Viena secesionista,
na Barcelona modernista, a Bela Otero ou Sarah Bernhardt. Renóvase a cuestión
feminina. Renóvanse os símbolos da loita: o corpiño convértese en icona de batalla.
Parafraseando a José Carlos Mainer, no tempo histórico «tocan vésperas»13.

Entramos plenamente na Segunda República española, proclamada o 14 de abril de
1931. Trátase dunha etapa que foi cualificada de «fráxil» (Závala, 2004), mais en que
a auténtica masa espiritual española saíu á superficie e se incorporou «ao primeiro
plano da vida do país»14. O gran protagonismo da muller é unha das súas característi-
cas: conseguen a independencia profesional, alén do dereito ao voto en 1933, aínda
que non sen trabas, como veremos. Xuristas, ministras, delegadas do Goberno, escri-
toras, xornalistas... En xeral, pode afirmarse que se fomenta a desaparición das irritantes

11 POSADA, A. (1994) Feminismo. Madrid: Consellería de Educación, Cultura, Deportes e Mocidade do
Principado de Asturias, p. 223.
12 NASH, M. (2000) «Identidad de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las
mujeres en la España del siglo XIX» en Duby, G. e Perrot, M. Historia de las mujeres en Occidente.
Madrid, Taurus.
13 MAINER, J. C. (2006) Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939). Madrid, Austral,
p. 27.
14 COBB, C. H. (1981) La cultura y el pueblo. España, 1900-1939. Barcelona, Laia, 1981, p. 191 e ss.
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desigualdades sociais15. De feito, a proclamación da Segunda República foi moi ben
recibida por moitas mulleres, que se implicaron coa causa republicana grazas a que lle
foron outorgados dereitos en condicións igualitarias a respecto dos homes.

Após se proclamar a Segunda República, o Goberno provisional designou unha comi-
sión xurídica para que proxectase un texto constitucional. O anteproxecto foi ás Cor-
tes o 14 de xullo e resultou rexeitado na súa totalidade. O proxecto definitivo de
constitución foi preparado por unha comisión parlamentaria formada o 28 de xullo e
presidida por Jiménez de Asúa. Aprobouse, con algunhas modificacións, o 9 de
decembro de 1931 por 368 votos a favor, 89 ausencias e ningún pronunciamento en
contra.

As Cortes constituíranse definitivamente o 27 de xullo de 1931 e ese mesmo día
Victoria Kent e Clara Campoamor prometeron ante a Cámara os seus cargos de
deputadas. Margarita Nelken incorporouse catro meses máis tarde, o 19 de novembro.

Durante a Segunda República houbo en España unha reestruturación dos discursos
políticos e culturais en que a intelectualidade laica substituíu a aristocracia militar e o
clero nas esferas de poder, coa súa aspiración a unha sociedade moderna baseada na
idea liberal do progreso.

No tocante a isto, existe un aspecto de fondo valiosísimo para comprobarmos se a
reestruturación dos discursos mencionados despraza o seu eixe: ver como entran as
mulleres nel, cal é a análise da política de portas abertas que hai, así como descubrir
as contradicións inherentes do discurso republicano en relación coa teórica igualdade.
Para isto abonda con nos dirixir ás sesións das Cortes correspondentes ao gran debate
sobre o voto feminino dos días 30 de setembro e 1 de outubro de 1931.

Así, o debate sobre o dereito ao voto das mulleres, por vez primeira e de xeito siste-
mático, ten lugar na Segunda República no momento de construír o réxime, como
vemos. Implicaba, á súa vez, unha redefinición da cidadanía política igualitaria.

15 «Consolidado o réxime republicano, debe a muller colaborar con toda plenitude na vida nacional,
esixir que lle sexan outorgados os seus dereitos e aplicar estes primordialmente á imposición de normas
administrativas pulcras e decentes, o fomento do desenvolvemento da cultura, a desaparición de irritantes
desigualdades sociais». É parte da resposta de Isabel Oyarzábal a unha pregunta sobre cal debía ser o
labor da muller na República do xornal Crónica (1931). Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith
(inventario n.º 687 e rexistro 1812, 1), Arquivo Nacional de Cataluña (en diante, ANC).
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Esta formulación en termos de igualdade universal marcou as brillantes intervencións
de Clara Campoamor no ambiente sumamente hostil do debate constitucional aludi-
do. Na interpretación sufraxista de Clara Campoamor, democracia e poder patriarcal
eran incompatibles. Na transición cara ao réxime republicano, a lóxica política da
igualdade e dos dereitos políticos universais foi asumida e defendida de forma públi-
ca por crecentes colectivos de mulleres. Neste sentido, a Unión Republicana Feminina,
organización sufraxista fundada por Clara Campoamor en 1931, evocou a figura da
muller cidadá e sostivo no seu programa o seguinte ideario16:

A defensa e protección dos dereitos políticos, xurídicos e sociais da muller; a defensa e

protección do neno; a educación política e social do cidadán; a preparación da muller para

o exercicio dos seus dereitos cívicos, activos e pasivos; a divulgación e exposición dos

modernos principios internacionais de fraternidade e intelixencia dos pobos e pacifismo.

No debate está moi presente a crenza de que a concesión do voto ás mulleres signifi-
caría entregar o destino da República á «histeria feminina». Esta postura segundo a
que «ao día seguinte, a muller vota cos curas e coa reacción», en relación coa súa
suposta tendencia ao comportamento electoral reaccionario –por exemplo, esta era a
opinión de Victoria Kent, Margarita Nelken17 ou o socialista Indalecio Prieto– implica
a formulación dunha cidadanía excluínte en termos de conveniencia política. Isabel
Oyarzábal deixa entrever nas súas memorias que o voto das mulleres en 1933 fixo que
a vitoria se decantase a favor das forzas da dereita, a pesar de que ela está a favor da
concesión18.

Deste modo a cidadanía excluínte está formulada non tanto a partir de parámetros
teóricos como dunha necesidade política: en función de hipotéticas formulacións
electorais. En calquera caso, ambos os supostos néganlle á muller a consideración de
suxeito político. Os políticos do momento vinculan a muller ao comportamento polí-
tico conservador, alén de revelaren certa inquietude pola ocupación de espazos, polo
posible desprazamento da figura do político masculino.

16 CAMPOAMOR, C. (2006) op. cit., p. 69.
17 ZAVALA, I. M. (2004) La otra mirada del siglo XX. La mujer en la España contemporánea. Madrid,
La Esfera de los Libros, p. 150.
18 «The women’s votes, which in 1933 had contributed to the loss of the elections, were now turning the
hide in favour of the republic», en alusión ás eleccións de 16 de febreiro de 1936. OYARZÁBAL SMITH, I.
(1940) I Must have Liberty. Nova York, Longman, Green and Co.
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Neste sentido, concederlles o voto, e por extensión a consideración completa de cidadás,
ás mulleres significaría entregar o destino da República á «histeria feminina»? É unha
mostra das contradicións inherentes do discurso republicano e do cuestionamento da
igualdade da muller, especialmente cando se constata que a chegada aos espazos pú-
blicos se ve minguada ás veces polos mesmos compañeiros de fila.

Todos os sectores da Cámara recoñecían a xustiza de lle outorgar o voto á muller,
como criterio democrático e liberal; mais, aténdose a estas consideracións de índole
práctica, algúns partidos temían que esta concesión redundase nun dano para a Repú-
blica, e por iso preferían un aprazamento do voto feminino.

Na votación parlamentaria gañou a igualdade coa estreita marxe de corenta votos.
Así, a Segunda República é a primeira experiencia política que establece, cando me-
nos, as armazóns para debuxar unha auténtica sociedade democrática e igualitaria en
España. Con todo, é certo que ao mesmo tempo subsiste o substrato cultural e social
tradicional, en que a mentalidade se decanta pola desigualdade de xénero.

O número correspondente a outubro de 1931 da revista Mundo Feminino (1918),
voceiro da Asociación Nacional de Mulleres Españolas (ANME), cuxo lema é «De-
ber, dereito, xustiza», contén un seguimento detallado dos debates dos deputados e as
deputadas na defensa do voto feminino. O titular máis destacado é o que aparece
xunto a unha foto de Clara Campoamor19:

A República, mulleres españolas, elevounos á categoría de cidadás recoñecéndonos a

plenitude de dereitos ao igual que o home. As mulleres españolas debémoslle á República

proclamada o 14 de abril un culto perpetuo de gratitude, e ao seu engrandecemento –que é

o da Patria– debemos consagrar os nosos máis nobres valores espirituais e os nosos pode-

rosos medios materiais.

Unha análise de conxunto das intervencións das deputadas mostra que, coa excepción
de Clara Campoamor, os temas políticos xerais predominaron sobre calquera posible
inquietude feminista: as mulleres actuaron moito máis como membros de partidos
políticos que como voceiros de reivindicacións femininas. Non obstante, con ocasión
do debate a polémica tendeu a centrarse na actitude enfrontada de dúas mulleres:
Kent, oposta á concesión por razóns de oportunidade electoral ao igual que o seu
partido, e Campoamor, ardente partidaria da concesión en contra do seu partido.

19 Mundo Femenino 76.
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Deste xeito, a única deputada que centrou primordialmente a súa actividade na Cáma-
ra en temas relacionados coa problemática feminina (concesión do voto, divorcio,
investigación da paternidade, prostitución, fillos ilexítimos...) foi a radical Clara
Campoamor.

5. Factores que explican a situación e a evolución do traballo feminino na Segun-

da República española

Entre 1931 e 1936 o réxime republicano intentou levar a cabo unha modernización da
sociedade española, con reformas políticas e xurídicas, nunha conxuntura de recesión
económica.

A ampliación da categoría «cidadanía» a sectores sociais excluídos do seu exercicio é
un dos motores, un eixe mobilizador, das revolucións liberais do século XIX e dos
procesos de transformación democrática dos principais países europeos. En España
non é até a Segunda República que, de xeito controvertido, as formas de participación
política excluíntes se reformulan co ánimo de superar a visión restritiva da cidadanía
política, tan asociada co universo masculino20.

No ámbito xurídico pártese dunha subordinación sistemática da muller ao varón, que
é entendido como o único suxeito legal, para o caso español no Código civil de 1889,
o Código penal de 1870 e o Código de comercio de 1885. Esta subordinación constrúea
no espazo privado o Código civil: así, vemos a obriga da muller casada a respecto do
marido, a obediencia obrigada ou o paso do sometemento da patria potestade á potestade
marital. E do espazo privado trasládase ao público: a autorización é requisito para
multiplicidade de actos relacionados coa esfera laboral e que se traducen en pór á
disposición do marido o salario. Isto implica unha negación da categoría de individuo
autónomo e a sistemática consideración da muller como suxeito carente dos atributos
necesarios para acceder á categoría de cidadá, entendida como a pertenza completa á
comunidade21.

20 NASH, M. (1995) «Género y ciudadanía» en Juliá, S. (ed.) Política en la II República, Ayer 20,
pp. 241 258.
21 MARSHALL, T. H. (1992) Citizenship and Social Class. Londres, Pluto Press.

A PROFESIONALIZACIÓN FEMININA NA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936).

O ACCESO AO CARGO DE INSPECTORA DE TRABALLO



226

A lexislación do bienio republicano-socialista permitiu ás mulleres opositar ás prazas
de notarías, rexistros da propiedade, procuradorías dos tribunais, secretarías de xulgados
municipais e corpos de inspección provinciais (decretos de 29/4/1931, 6/5/1933 e 13/
5/1932), mais continuou pechado o acceso feminino aos postos da organización
xudicial, o exército e algúns outros corpos ministeriais. Por tanto, segue a existir na
lexislación laboral xeral e nas bases de traballo22 unha serie de empregos prohibidos
para a muller por causa da súa bioloxía específica, debilidade, moralidade... e do
desemprego masculino.

A presenza feminina no republicanismo dos anos trinta permite unha aprendizaxe
política de moitas mulleres que dá lugar ao establecemento do marco básico das
relacións de xénero nestes partidos, porque a concesión do dereito ao voto implica,
dunha parte, a creación de seccións femininas nos partidos republicanos (coa
conseguinte subordinación ás directrices políticas masculinas e a súa marxinación
das decisións de calado, como indica Mary Nash23); e, da outra, a incorporación ás
filas dos partidos políticos das mulleres, como é o caso de Isabel Oyarzábal, afiliada
desde 1931 ao PSOE e á UXT.

Desde o punto de vista representativo, o estudo das candidatas femininas nas eleccións
da Segunda República constata a escasa presenza de mulleres nas listaxes republica-
nas, o cal denota a exigua confianza depositada nelas e a súa posición subordinada
nos partidos24, isto sen esquecer a postura antifeminista de moitos deputados republi-
canos en debates parlamentarios tan significativos como o do dereito ao sufraxio
feminino. Pode concluírse que, en termos xerais, houbo poucas mulleres que milita-
sen nos partidos republicanos e as relacións de xénero nestes eran xerárquicas, cir-
cunstancias que non favoreceron o desenvolvemento dunha actividade pública diná-
mica das republicanas en guerra25.

22 GONZÁLEZ ROTHVOSS, M. (1934) Anuario español de política social 1934-1935. Madrid, Sucesores de
Ribadeneyra.
23 NASH, M. (1989) Las mujeres en la guerra civil. Madrid, Ministerio de Cultura, p. 16.
24 VILLALAÍN GARCÍA, P. (1999) «Mujeres en las candidaturas electorales. 1931-1936» Cuadernos Repu-
blicanos 37, pp. 13-25.
25 MORENO SECO, M. (2005) «Republicanas y República en la guerra civil: encuentros y desencuentros»
Ayer 60, pp. 165-195 e 175.
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Creáronse grupos republicanos exclusivamente femininos, como a Unión Republica-
na Feminina, dirixida por Clara Campoamor, que tiña como obxectivos familiarizar
as mulleres coa política, defender os seus dereitos e divulgar os principios pacifistas.
Por outra banda, a actuación de moitas republicanas inseriuse na Agrupación de
Mulleres Antifascistas (AMA), a principal asociación feminina do momento, a que
pertenceu Isabel Oyarzábal.

6. Isabel Oyarzábal e o acceso ao cargo de inspectora provincial de Traballo en

1933

Unha vez proclamada a Segunda República, as mulleres, por regra xeral, séntense
implicadas no proxecto republicano en tanto que se converten nun dos grupos sociais
que maiores esperanzas depositan nel e cunha visión máis construtiva do novo réxime26.

No ámbito profesional, nunha sociedade tradicionalmente desigualitaria cara ás
mulleres, a chegada da Segunda República abre a porta a unha reforma social e xurídica
que lles é favorable. O artigo 2 da Constitución de 1931 establecía a igualdade de
todos os españois ante a lei. Sendo esencial, máis o é o artigo 25, que matiza as
igualdades xurídicas entre ambos os sexos e prohibe calquera tipo de privilexio xurídico
pola «natureza, a filiación, o sexo, a clase social, a riqueza, as ideas políticas nin as
crenzas relixiosas».

O artigo 40 sinalaba o dereito a exercer unha profesión: «Todos os españois, sen
distinción de sexo, son admisibles aos empregos e cargos públicos segundo o seu
mérito e capacidade, agás as incompatibilidades que as leis sinalaren». Esta salvidade
constitucional tradúcese na incompatibilidade das mulleres para exerceren determi-
nadas profesións como ser fiscal, xuíza ou secretaria xudicial. Múltiplos son os deba-
tes acerca do acceso da muller ao mundo laboral extradoméstico, moitos dos cales son
críticos. Non obstante, conséguese pouco a pouco a incursión no emprego público
tradicionalmente ocupado por varóns.

Isabel Oyarzábal ten un importante papel dentro do aparato gobernamental da Segun-
da República española: interveu en propostas lexislativas, primeiro para as escolas

26 Así o manifestaba a avogada madrileña Concha Peña: «Estou satisfeita do novo réxime: creo e agardo
moito bo deste goberno (...). Á parte das miñas ideas políticas, que hoxe tras moitas loitas e desgustos
vexo realizadas, é un feito xa a igualdade da muller en todas as ordes». GUITIÁN, M. (1931) «La mujer en
la política. Concha Peña» Mujer 12, p. 5.
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nacionais de xordos e mudos, e tamén para a regulación dos hospitais e dos derei-
tos dos traballadores mutilados. Máis tarde participou no control e a normativa do
desemprego no marco da lexislación do traballo promulgada por Largo Caballero.

Foi a primeira muller inspectora de fábricas. Era unha funcionaria incondicional do
Goberno no primeiro bienio republicano. Apoiou as medidas de Azaña como ministro
de Guerra, e criticou duramente a Alcalá Zamora, presidente da República e á sazón
extraordinariamente moderado e católico para un goberno innovador de esquerda.

A traxectoria profesional de Isabel Oyarzábal nestes anos empeza a definirse a partir
de dous nomeamentos: por un lado, como delegada española na Sociedade de Nacións
e na Conferencia Internacional do Traballo, en Xenebra, onde presentou novas e re-
volucionarias propostas para a regulación laboral de mulleres e nenos; e, polo outro,
como inspectora provincial de Traballo en Madrid, con carácter interino, desde abril
de 193327.

O Decreto de 9 de maio de 1931, que establecía o Regulamento para o servizo da
Inspección do Traballo, é un dos exemplos do salto cualitativo da lexislación social
durante a Segunda República, nun intento de lles dar resposta aos graves conflitos
sociais da etapa anterior28.

O preámbulo recoñece que é preciso acomodarse ás «necesidades actuais da lexislación
do traballo» segundo a realidade social, así como ter en conta a experiencia do ante-
rior Regulamento de 1 de marzo de 1906, preparado polo Instituto de Reformas
Sociais29. Por outra banda, sinala a importancia dos acordos da V Conferencia Inter-

27 Nomeamento como inspectora provincial de Traballo, con carácter interino, de 1 de abril de 1933.
Fondo Documental Isabel Oyarzábal Smith (inventario n.º 687 e rexistro 1812, 1), ANC.
28 Nos seus inicios a Inspección tivo un carácter fundamentalmente pedagóxico e persuasivo, de acordo
cos ideais harmonicistas do Instituto de Reformas Sociais (1903-1923).
29 O proxecto de regulamento de 1931 foi presentado polo antigo inspector xeral de Traballo, o xeneral
José María Marvá, que cumpría así o pedimento do ministro de Traballo, Francisco Largo Caballero.
Véxase a bibliografía xeral sobre a Inspección de Traballo desde unha perspectiva histórica en PALACIO
MORENA, J. I. (1988) La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924). La Comisión
y el Instituto de Reformas Sociales. Madrid, Centro de Publicacións do Ministerio de Traballo e Seguridade
Social, pp. 287 302; MONTOYA MELGAR, A. (2006) «Cien años de inspección de trabajo en España» Revis-
ta Española de Derecho del Trabajo 132, pp. 849-873; e RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F. (2003) «El Instituto de
Reformas Sociales en el origen de la Inspección de Trabajo» Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Extra derecho del trabajo. Centenario del Instituto de Reformas Sociales, pp. 119-140.
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nacional do Traballo, reunida en Xenebra no ano 1923, para determinar os principios
xerais da Inspección e a doutrina establecida polo Consello de Traballo30.

Unha das características novas deste regulamento, e que dota a Inspección da autoridade
de que carecía, é o establecemento dun sistema de acceso por oposición ás categorías
que integran o corpo segundo o artigo terceiro: un inspector xeral, un subinspector
xeral, inspectores rexionais, inspectores provinciais, inspectores auxiliares e axudantes.
Esta oposición terá lugar en 1933.

As condicións requiridas para o cargo de inspector están reguladas no artigo noveno e
son as seguintes:

1) Ser español, maior de idade, estar no pleno uso dos seus dereitos civís e políticos.

2) Ter a instrución necesaria para o obxecto a que se destina, xustificada por título axeitado,

ou competencia recoñecida nas materias que determine un cadro de condicións que, para o

efecto, formulará o Ministerio de Traballo e Previsión. Para os cargos de inspector rexional

ou provincial serán preferidos os enxeñeiros, médicos e avogados.

3) Ser de moralidade irreprochable, de carácter firme e independente, vontade decidida e

posuír trato axeitado á misión que ha de desempeñar.

Para exercer como inspector é compatible calquera profesión, aínda que existe a obriga
por parte de quen se candidatar de non aceptar outros cargos, a non ser os que xa
tivese do Estado no momento de se nomear, para dedicarlle toda a súa actividade ao
servizo da Inspección31.

O ministro de Traballo Francisco Largo Caballero reestruturou a Inspección de Traballo
durante os dous anos e medio que durou o seu mandato. A reorganización dos servizos
de Traballo en provincias vai ser unha das reformas realizadas pola Lei de 13 de maio
de 1932, que suprime as inspeccións rexionais de Traballo e crea as delegacións

30 Por tanto, está presente a política debatida nos foros internacionais, especialmente na OIT. Véxase
CUESTA BUSTILLO, J. (1994) Una esperanza para los trabajadores. Las relaciones entre España y la OIT
(1919-1939). Madrid, CES.
31 Decreto de 9 de maio de 1931, Gaceta de 12 de maio (preámbulo; artigo 3, referente ás categorías;
artigo 9, a respecto das condicións persoais, e artigo 10 acerca das incompatibilidades). O Decreto de 29
de abril de 1931, Gaceta de 30 de abril, modificara previamente algúns preceptos do Decreto de 24 de
maio sobre as delegacións rexionais de Traballo, concretamente os artigos 4 e 10. O Decreto de 25 de
abril de 1931, Gaceta de 27 de abril, suprimira a Delegación do Ministerio en Cataluña.
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provinciais de Traballo. Neste sentido, o delegado de Traballo exerce na provincia
respectiva a representación do Ministerio para calquera intervención do poder públi-
co encamiñada a resolver os conflitos do traballo. Así mesmo, os delegados provinciais
de Traballo van encargarse das funcións e atribucións asignadas aos inspectores e
delegados rexionais de Traballo.

Unha vez organizadas as delegacións provinciais, quedan suprimidas as delegacións
rexionais e as inspeccións rexionais de Traballo, en canto a institución perde a súa
autonomía e pasa a ser un servizo máis da Dirección Xeral de Traballo32. Ao mesmo
tempo, os xurados mixtos que substituíron os comités paritarios da Ditadura de Primo
de Rivera intensificaron a actividade inspectora que realizaban conforme ao prescrito
nas bases de traballo ou acordos paritarios.

O Regulamento para as delegacións provinciais de Traballo apróbase o 23 de xuño de
1932, coa nova organización do servizo da Inspección de Traballo, así como as súas
funcións, exercicio, procedemento e sancións33. Así, xunto coa aprobación da men-
cionada Lei de 13 de maio de 1932, quedaba definitivamente aprobada a lexislación
para levar a cabo as primeiras oposicións co fin de cubrir as prazas de inspectores de
Traballo34, que sairán a concurso público o 30 de xuño.

Os aspirantes tiñan trinta días para presentaren a documentación requirida (certifica-
do de ser español e de non ter antecedentes penais, documentos que xustificasen os
seus títulos, coñecementos e experiencia) e pagar as 50 pesetas que custaba inscribir-
se na convocatoria. Ao cabo de trinta días fixéronse públicos os nomes daquelas persoas
que cumprían os requisitos. O tribunal encargado de xulgar as oposicións estaba pre-
sidido por Juan Negrín López, vicepresidente primeiro do Consello de Traballo.

32 SAN MIGUEL ARRIBAS, L. (1952) La Inspección del Trabajo (Importancia social y organización admi-
nistrativa). Madrid, Instituto de Estudos Políticos, pp. 68-70. BENAVIDES VICO, A. (2006) «La Inspección
de Trabajo en el desarrollo de los derechos sociales» en Espuny, M. J.; Paz, O. e Cañabate, J. (eds.) Un
siglo de derechos sociales. A propósito del centenario del Instituto de Reformas Sociales (1903 2003).
Bellaterra, Servizo de Publicacións da Universidade Autónoma de Barcelona, pp. 135-163. ESPUNY,
M. J. (2006) «Los orígenes de la Inspección de Trabajo en España (1906-2006)» Iuslabor 2.
33 Gaceta de 24 de xuño de 1932. Consta de 97 artigos repartidos en tres capítulos pola súa vez divididos
en diferentes seccións.
34 Estaban previstas no capítulo 3 da sección primeira do Regulamento de 23 de xuño de 1932: «Da
provisión das prazas de delegados de Traballo, auxiliares de delegacións, inspectores provinciais de
Traballo e auxiliares».
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Temos constancia da carta asinada por Isabel Oyarzábal Smith, dirixida ao subsecre-
tario do Ministerio de Traballo e Previsión, en que xustifica o pedimento de ser con-
siderada como aspirante no concurso-oposición para cubrir as prazas de inspectores
provinciais de Traballo35. Nela alega unha serie de méritos: ser enviada como conselleira
técnica da Delegación Gobernamental na XV e XVI Conferencia Internacional do
Traballo de Xenebra nos anos 1931 e 1932; traballar na preparación do Congreso de
Estatística anexo a ese Ministerio durante máis dun ano; ser vogal do Padroado do
Instituto de Reeducación de Inválidos «cando dependía de Traballo e na actualidade»;
ser membro das «Academias de Ciencias de Cádiz e de Málaga e da de Ciencias
Sociais de Norteamérica»; «escribir e publicar no Daily Herald de Londres acerca
das condicións do traballo en España» e ser nomeada membro do Comité de Técnicos
do Traballo Feminino con carácter consultivo polo Consello de Administración da
Oficina Internacional do Traballo de Xenebra na súa LVI sesión, de xaneiro de 1932.

Vemos como os temas que son obxecto da súa atención se refiren a diversos aspectos
relacionados co estudo e o tratamento das condicións de traballo en España, e a aqueles
relativos ao desempeño de cargos máis técnicos no ámbito da OIT, con especial aten-
ción ao traballo infantil e feminino. Por outra parte sabemos que puido alegar outros
«méritos políticos».

Isto último implica que Isabel Oyarzábal se formulou unha opción política de com-
promiso concreto, despois de manter durante toda a década dos anos vinte un contac-
to frecuente con núcleos socialistas. Esta aproximación vímola en actos e conferen-
cias na Casa do Pobo e contactos coas agrupacións femininas desta ideoloxía, feito
que chega a cristalizar nunha identificación explícita co programa socialista. Con
todo, as súas orixes burguesas e os contactos cos núcleos burgueses progresistas pare-
cen contraditorios co que era o PSOE na altura, unha organización de clase.

Os exercicios das oposicións eran os seguintes36:

Primeiro. Contestar por escrito, no prazo de tres horas, dúas consultas que se formulen en

relación coa aplicación da lexislación do traballo.

35 Nesta non consta a data. Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (inventario n.º 687 e rexistro
1812, 1), ANC.
36 AGUILAR CESTERO, R. (2007) La inspecció de treball: 100 anys al servei de politiques socials. Barcelo-
na, Consello de Traballo, Económico e Social de Cataluña, pp. 246-255.
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Segundo. Contestar por escrito, no prazo de catro horas, dúas cuestións que formulará o

Tribunal relativas á aplicación da lexislación do traballo nas seguintes materias:

a) Seguridade do funcionamento de máquinas e seguridade nas construcións

b) Industrias e traballos insalubres e perigosos

c) Hixiene e salubridade dos centros de traballo.

Terceiro. Contestar oralmente dúas preguntas dun cuestionario de política social e

lexislación do traballo, que se fará público quince días antes daquel en que comece o

devandito exercicio.

Cuarto. Formación dun expediente de infracción ou de obstrución, e tramitación deste até

a proposta da sanción correspondente.

O Tribunal poderá acordar, ademais, que os aspirantes realicen algún exercicio práctico,

como por exemplo o de visitar un centro de traballo ou outro análogo.

O aspecto máis destacado foi que por primeira vez se permitiu que un grupo considera-
ble de mulleres se presentase ás oposicións e optase a conseguir unha praza de inspecto-
ra provincial ou auxiliar, mesmo algunhas se presentaron ás dúas prazas de acordo
coas previsións do artigo 40 citado. A igualdade entre homes e mulleres no acceso a
determinados cargos públicos establecida na Constitución republicana ía cumprirse.

O título que a acredita como «inspector provincial de Traballo» en virtude de concur-
so-oposición, con carácter interino «e soldo anual de sete mil pesetas», destinada en
Madrid, está asinado polo daquela ministro de Traballo e Previsión Social, Francisco
Largo Caballero, con data de 1 de abril de 193337. A súa confirmación no cargo de
inspectora provincial consta no certificado de 1 de abril de 1934, conforme á lexislación
(artigo 11 do Decreto de 9 de maio de 1931), á súa vez asinado polo daquela xefe de
Administración civil de primeira clase e oficial maior do Ministerio de Traballo,
Sanidade e Previsión, Luis Muñoz Alonso.

Ela ve como unha oportunidade o acceso ao cargo, alén dunha auténtica proba de
superación persoal e de entrega á causa republicana. Séntese orgullosa de ser a primeira
muller inspectora provincial de Traballo en España, como vemos38:

37 Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (inventario n.º 687 e rexistro 1812, 1), ANC. O artigo 11 do
Decreto de 9 de maio de 1931, Gaceta de 12 de maio, di o seguinte: «Os funcionarios da Inspección de
Traballo serán nomeados con carácter interino durante o primeiro ano, e se pasado este demostrasen a
eficacia dos seus servizos, serán confirmados nos seus cargos, dos cales non poderán ser separados
senón mediante expediente».
38 OYARZÁBAL SMITH, I. (1940) op. cit., p. 210.
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In the month of January a decree from the labour ministry announced the setting up of a

board of factory inspectors who were to be selected by a tribunal after very hard competitive

examinations. The moment I heard of it I made up my mind. I would have a try. I wanted to

do something useful for the republic and this was a good chance. Some of my friends tried

to dissuade me. «It is going to be hard and you are not strong enough», they would say. But

I kept on. For months I could scarcely sleep or rest yet I really believe nothing I have ever

done has pleased me more than passing those examinations. I was the only woman who

succeeded and I was at once put in charge of everything connected with women’s and

children’s labour.

En 1933 pasa a ser designada «en atención ás condicións que concorren en D.ª Isabel
Oyarzábal de Palencia» para representar o Goberno na LXII Reunión do Consello de
Administración da Oficina Internacional do Traballo39, en Xenebra, o 23 de abril de
1933, e para asistir á XVII Conferencia Técnica de Colocación, con data de 30 de
maio de 1933, tendo a «representación especial de España nesta»40, o 20 de maio de
1933. Tamén é nomeada por Orde ministerial de 22 de maio do mesmo ano conselleira
técnica na delegación española da Conferencia.

O 8 de novembro de 1938 cesa no cargo de inspectora provincial como consecuencia
do seu nomeamento como «ministro plenipotenciario de segunda clase con destino na
Legación de España en Estocolmo»41.

Nos primeiros anos da Segunda República consolídase a súa entrada na esfera pública,
despois de despuntar nos anos vinte no círculo das mulleres intelectuais, a través do uso
da palabra crítica, xa sexa oral ou escrita. A dirección tomada ten presente a reivindi-
cación dos seus dereitos como mulleres iguais na sociedade de que forman parte42.

39 Nomeamento sinado polo subsecretario do Ministerio de Traballo e Previsión. Fondo documental
Isabel Oyarzábal Smith (inventario n.º 687 e rexistro 1812, 1), ANC.
40 Nomeamento asinado polo subsecretario do Ministerio de Traballo e Previsión. Fondo documental
Isabel Oyarzábal Smith (inventario n.º 687 e rexistro 1812, 1), ANC. Trátase da primeira vez que unha
muller actúa como ministra plenipotenciaria no marco da Sociedade de Nacións.
41 Este cargo establécese por Decreto do Ministerio de Estado de 23 de outubro de 1936. Fondo docu-
mental Isabel Oyarzábal Smith (inventario n.º 687 e rexistro 1812, 1), ANC.
42 Xunto a Isabel Oyarzábal, atopamos numerosos nomes que fraguan a súa traxectoria na esfera pública
nestes anos: xa falamos de Clara Campoamor, xunto a María Lejárraga, Concha Espina ou Carmen
Baroja.
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7. Conclusións

Así como en 1931 se implantaron moitas repúblicas ou, dito doutro modo, un réxime
republicano que respondía a diferentes expectativas e contidos, en 1936, nun contexto
moi complexo, de perda de poder político, de confusión, morte e sufrimento, a reacción
das republicanas foi moi diversa. En moitos casos resulta complicado adscribilas a
categorías ríxidas, pois non é sinxelo atoparmos testemuños ou rastrexarmos a evolu-
ción política destas mulleres. Desta dificultade dá mostra Paul Preston ao falar das
«tres Españas de 1936», a terceira das cales estaría constituída na súa opinión por
aqueles que se negaron a tomar parte na guerra, os neutrais que sufriron o ostracismo,
como Madariaga43.

Ante a República en guerra, a reacción das republicanas foi nunha dupla dirección.
Dunha parte, o rexeitamento do Goberno republicano, como Clara Campoamor, que
alude á necesidade da sublevación militar nunha carta dirixida ao director do diario
arxentino Noticias Gráficas o 12 de febreiro de 193744:

Lamento teoricamente, como liberal, que a única postura posible ante a anarquía que des-

truía España fose un levantamento militar; mais recoñezo que non había outra capaz de

salvar o país.

Da outra, a crítica desde a lealdade á causa republicana. É o caso de Victoria Kent,
que foi nomeada secretaria da embaixada de París. A súa adhesión á República
mantívose firme até o final dos seus días. No libro Catro anos da miña vida, escrito en
plena ocupación da Cidade da Luz polos nazis, afirma45:

É tempo de que se saiba que a loita pola liberdade comezou en España, que a nosa guerra,
que tivo para uns un aspecto de guerra civil, foi o comezo desa guerra, que foi a resistencia
ás ordes e á forza dos estados totalitarios.

43 PRESTON, P. (1998) Las tres Españas del 36. Barcelona, Plaza&Janés.
44 MORENO SECO, M. (2005) op. cit., p. 182.
45 KENT, V. (1978)  op. cit., pp. 127 e 184.
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E é o caso de Isabel Oyarzábal, cuxa adhesión á República tamén se prolonga até a
súa morte. Significativo desta incondicionalidade é o relato dos acontecementos nas
súas memorias en relación coas eleccións celebradas en febreiro de 1936, que dan a
vitoria á Fronte Popular, onde incide na participación da cidadanía46:

I look around me. The line formed by haughty grey-haired matrons, carefully watching

over giggling daughters, old women with unearthly white faces and trembling hands. One

could guess they were nuns because of their nervousness. An order from the bishop had

forced them from their quiet secluded convents, an order to vote (...). There were many

other types of men and women: quiet determined people who looked like teachers, doctors,

artists, students, funny little shopkeepers and a large crowd of overcalled workers.

O seu entusiasmo pola causa republicana carece de fisuras, participa, como vemos, do
ambiente impregnado do antifascismo propio dos anos de preguerra.

Durante a guerra civil o termo «republicanas» amplía o seu significado, pois a súa
axuda conduce ao enxalzamento da Unión Soviética e o modelo feminino por exce-
lencia pasa a ser a muller soviética. Neste contexto non é de estrañar que as republica-
nas pasen a ser coñecidas como rojas. Algunhas das figuras máis representativas do
republicanismo marchan ao estranxeiro ben cedo, destinadas a labores diplomáticos
–é o noso caso– ou para daren comezo ao seu exilio, mentres a resistencia é levada a
cabo por comunistas, socialistas e anarquistas47.

Desta forma, prodúcese no imaxinario colectivo unha progresiva fusión das distintas
tendencias e organizacións fieis á legalidade republicana que se prolonga no tempo e
se fixa na memoria colectiva, entre outros motivos pola propaganda franquista, que as
uniformiza todas baixo a óptica do anticomunismo. Como indica Mirta Núñez Díaz-
-Balart, os republicanos, e con eles as republicanas, «perderán a súa identidade e
desaparecerán da memoria»48.

46 OYARZÁBAL SMITH, I. (1940) op. cit., pp. 222-223.
47 MORENO SECO, M. (2005) op. cit., p. 172.
48 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M. (2004) «La represión antirrepublicana. La memoria dispersa, la huella borra-
da» en Egido León, Á. e Eiroa San Francisco, M. (coords.) Los grandes olvidados. Los republicanos de

izquierda en el exilio. Madrid, Centro de Investigación e Estudos Republicanos, p. 224.
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Entender as mulleres como suxeito histórico conduce a rescatar do esquecemento as
republicanas, que pasaron a un segundo plano nunha etapa de gran polarización polí-
tica. A memoria da guerra está marcada polos mitos, tanto no propio franquismo –que
demonizou estas mulleres, cualificándoas de masculinas, frías ou violentas– como na
actualidade, en que pervive o símbolo das milicianas no imaxinario colectivo e segue
a escurecer a realidade de moitas mulleres, entre elas as republicanas. Fronte a este
silencio, alzan a súa voz e actúan en defensa do seu modelo de República.
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Resumo

Este artigo trata sobre os accidentes laborais e a influencia do estrés, que dalgunha forma é un
elemento omnipresente en todos os procesos que afectan á seguridade e á saúde no traballo,
mais ao tempo resulta, na maioría dos casos, sutil e posúe unha carga de imprecisión que fai
difícil a súa concreción, avaliación, operatividade e manexo.

Os factores psicosociais non poden considerarse como elementos secundarios ou complemen-
tarios dentro do concepto de seguridade e saúde laboral. Son elementos substantivos, e proba-
blemente cada vez han selo máis debido á crecente importancia dos factores organizacionais
na estrutura actual do traballo.

De acordo coa Lei de prevención de riscos laborais e co Regulamento dos servizos de preven-
ción, as empresas teñen a mesma obriga de avaliaren os riscos psicosociais que calquera outra
clase de risco. Así, a avaliación de riscos psicosociais convértese nunha ferramenta preventiva
de grande importancia, posto que identificar, valorar e controlar os factores de risco de orixe
psicosocial e planificar as medidas preventivas correspondentes conduce a unha xestión efi-
caz das persoas da organización e tradúcese nun mellor rendemento, un menor absentismo e
unha maior satisfacción destas.

A manifestación máis estudada e máis tratada é a aparición da síndrome de esgotamento pro-
fesional ou do profesional queimado (burnout) entre os traballadores. Neste artigo analízase
este fenómeno e propóñense estratexias para a súa superación.

Palabras chave: accidentes laborais, cultura preventiva, saúde laboral, prevención de riscos
laborais, psicosocioloxía aplicada.

Abstract

This article focuses on occupational accidents and the influence of stress, which in some way

is an omnipresent element in all the processes that concern safety and health at work but, at

the same time, it is, in most cases, subtle and with a load of imprecision that makes its concretion,

evaluation, management and operability difficult.

Psychosocial factors cannot be considered as secondary or complementary in the concept of

security and occupational health. They are substantive factors which significance is increasing

due to the importance of the organizational factors in the current structure of work.

According to the Law on Prevention of Occupational Risks and with the Regulation of the

Prevention Services, there is the same obligation for companies to evaluate psychosocial risks

than any other class of risks. Psychosocial risk evaluation becomes a very important preventive

tool, since the identification, evaluation and control of risk factors of psychosocial origin and

planning of preventive measures lead to an effective management of the people who are part

of the organization. As a result of this, better performance, lower absenteeism and greater

satisfaction are acquired.

The most studied and treated sign is the appearance of burnout among th

Keywords: work accidents, preventive culture, labour health, accident-prevention, applied

social psychology.
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1. O estrés laboral

O estudo do estrés recibiu unha grande atención nos últimos anos debido, en parte, ás
súas consecuencias negativas nos ámbitos físico e mental. A última enquisa europea
(2010) e as enquisas españolas sobre as condicións de traballo do Instituto Nacional
de Seguridade e Hixiene no Traballo (2003, 2007) poñen de manifesto que o estrés,
xunto co acoso psicolaboral (mobbing), é unha das principais causas das queixas rela-
cionadas co traballo. A Organización Mundial da Saúde (OMS), no seu documento La

organización del trabajo y el estrés (2004), define o estrés laboral como «a reacción
que pode ter o individuo ante esixencias e presións laborais que non se axustan aos
seus coñecementos e capacidades, e que poñen a proba a súa capacidade para afrontar
a situación».

O estrés no traballo aparece como consecuencia do contido ou a intensidade das de-
mandas laborais, ou ben por problemas de índole organizacional. Considérase un pro-
ceso interactivo en que inflúen tanto os aspectos da situación (demandas) como as
características do suxeito (recursos). Doutra parte, hai unha serie de condicións laborais
que aumentan de xeito efectivo o risco de os traballadores enfermaren, e existen dous
modelos teóricos do estrés laboral para explicar cales son (Fernández-López, Siegrist,
Rödel e Hernández, 2003):

1. O modelo americano de demanda-control. A esixencia no traballo resulta da com-
binación de dúas dimensións, a cantidade e o tipo de demanda e a dimensión do
control sobre as tarefas do traballo.

2. O modelo da crise da gratificación no traballo. A un esforzo dado concédense
gratificacións, que no ámbito laboral son o salario ou os ingresos, a estima e valora-
ción no traballo, a promoción laboral e a seguridade no emprego.

Unha situación é estresante cando un suxeito a percibe como tal, polo que resulta de
especial importancia a valoración cognitiva que a persoa fai desa situación (Moya-
Albiol, Montañés, González-Bono, Rodríguez-Alarcón e Salvador, 2005). Así, nestes
casos os traballadores comezan a experimentar vivencias negativas asociadas ao con-
texto laboral, entre as que salientan a diminución no rendemento laboral, o aumento
da accidentalidade, o absentismo, a falta de compromiso (Salanova, Llorens, Cifre,
Martínez e Schaufeli, 2003), a falta de seguridade e control laboral, a sobrecarga de
traballo, a competitividade (Stege e Lochman, 2001), o conflito e a ambigüidade do
rol (Martínez, Cifre e Salanova, 1999), a apatía polo traballo, a astenia, as dificultades
nas relacións interpersoais, a tristura, a depresión e os síntomas psicosomáticos que
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poden chegar a xerar a aparición de determinados trastornos psicofisiolóxicos, ao
igual que unha marcada insatisfacción laboral (Rowshan, 1997).

Tamén se asociou o estrés con enfermidades reumáticas, especialmente as dorsolum-
bares e dos membros superiores; e con afeccións crónicas, como algunhas enfermida-
des ou trastornos cardiovasculares, sobre todo a hipertensión arterial, polo xeral aso-
ciada a traballos esixentes do punto de vista psicolóxico e que practicamente non
permiten a quen os realiza ter control sobre as súas actividades (Kortum-Margot,
2002). Así mesmo, cando conflúen factores como unhas altas esixencias, pouco de-
senvolvemento profesional e unha baixa autonomía, como nos traballos monótonos
das cadeas de montaxe, poden predicirse altos niveis das repostas de estrés (Jara,
2008).

Seguindo a Jara, é posible describirmos situacións intermedias:

1. Os traballos activos, con altas demandas e alto control. Nestes traballos exercitamos
un estilo de vida máis activo, que mesmo se estende para alén do ámbito puramente
laboral.

2. Os traballos pasivos, con baixas demandas e baixo control. Prodúcese unha perda
paulatina dos comportamentos e das competencias aprendidos, un proceso de
analfabetización progresiva e un efecto negativo no autoconcepto e a autoestima.

É importante diferenciar entre o estrés saudable ou «eutrés» e o estrés patolóxico ou
«distrés». No primeiro, a discrepancia entre o que se esixe e a capacidade de supera-
ción do individuo pode ser controlada, o cal comporta un fenómeno cognitivo positi-
vo e unhas emocións tamén positivas. Se, pola contra, ante un estresor se produce un
gasto continuado de recursos sen que a situación sexa controlada e sen que a capacidade
de superación teña éxito, falamos dunha reacción de distrés crónico, que leva consigo
cognicións e sentimentos negativos. Estas consecuencias negativas para a persoa
constitúen o que se denomina tensión (strain), mentres que as fontes das experiencias
de estrés son chamadas estresores (Melgosa, 1999, citado en Campos, 2006). A análise
dos estresores é moi importante no proceso da prevención e o control do estrés labo-
ral, pois, como dicimos, son os estímulos que desencadean as experiencias de estrés-
-tensión (Peiró e Rodríguez, 2008).

Os factores psicosociais considéranse desde múltiplas acepcións: como riscos, conse-
cuencias, fontes de vulnerabilidade, recursos e estratexias ou barreiras para a preven-
ción (Peiró e Salvador, 1993). Daquela, ao se considerar estes factores psicosociais
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como fonte de riscos, producen consecuencias psicosociais que afectan directamente
ao individuo.

Por un lado, temos os factores psicosociais intimamente relacionados co tipo de traballo,
actividade ou profesión que o individuo exerce; e, polo outro, aqueles que teñen a ver
co ambiente laboral que o rodea e a cantidade de recursos que se lle demandan. Isto
pode afectar a cada traballador/a de distinta forma, xa que as esixencias son ditadas
para todos con independencia das súas diferenzas individuais. Algúns exemplos de
esixencias nos traballos son estes: présa, inmediatez, exactitude, precisión, grande
esforzo físico, grande esforzo mental, gran responsabilidade no sentido de que as
consecuencias dun erro poden ser vitais... Varían segundo o traballo, polo que pode-
mos deducir que existen algunhas profesións máis estresantes que outras.

Así mesmo, a análise e a prevención dos riscos psicosociais teñen que ter en conta as
promesas e o cumprimento das expectativas, así como a reciprocidade e a xustiza nas
relacións empregador empregado. Neste sentido, a teoría do contrato psicolóxico pode
contribuír a unha análise máis contextualizada do estrés (Gakovic e Tetrick, 2003;
Rousseau, 2005), ao se basear precisamente na transacción entre o empregador e un
empregado ou grupo de empregados (Estreder, Ramos, Caballer e Carbonell, 2004).

As persoas con elevados niveis de autoeficacia tenden a interpretar as demandas e os
problemas máis como retos que como ameazas ou sucesos subxectivamente incontro-
lables (Bandura, 1999 e 2001), isto é, a niveis superiores de autoeficacia, menores
niveis de malestar psicolóxico (Jex, Bliese, Buzzell e Primeau, 2001). Estresores como,
por exemplo, as horas de traballo ou a sobrecarga cuantitativa (Jex e Bliese, 1999),
o conflito de rol, a rutina (Grau, Salanova e Peiró, 2000) ou a presión temporal
(Salanova et al., 2003) son amortecidos pola autoeficacia.

Doutra banda, a intervención sobre os problemas de estrés nas organizacións ha de
pasar de xeito necesario pola intervención no ámbito organizacional: o obxectivo non
é só a persoa, senón tamén o seu contexto, incluídas as outras persoas que interactúan
na mesma situación (Peiró e Rodríguez, 2008).

Nas tres últimas décadas, á proliferación da investigación centrada no estudo do estrés
no traballo (Moreno, Rodríguez, Garrosa e Morante, 2005) uniuse o estudo das
estratexias para lles facer fronte aos posibles estresores laborais (por exemplo, Salanova,
Grau e Martínez, 2005) polos seus efectos negativos na saúde física e psicolóxica dos
empregados, baixo a forma de insatisfacción e de estrés laboral (Boada i Grau, De
Diego, Agulló e Mañas, 2005). Así, entre outros, Óscar, González-Camino, Bardera e
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Peiró (2003) manifestan a importancia de desenvolver procesos de intervención para
reducir os estresores que poden xurdir no contexto laboral. Estas estratexias utiliza-
das para manexarse coas demandas do ambiente denomínanse «condutas de
afrontamento» e poden ser consideradas no ámbito individual, grupal e organizacional,
dependendo da procedencia dos recursos utilizados.

Os individuos con altos niveis de autoeficacia tenden a usar condutas de afrontamento
centradas no problema e a actuar sobre os estresores, mentres que aqueles cunha baixa
autoeficacia empregan máis estratexias centradas na emoción e, por tanto, neles
mesmos. Jex, Bliese, Buzzell e Primeau (2001) consideran que o impacto dos estresores
sobre o individuo depende en boa medida das condutas de afrontamento que se adop-
tan. Nalgúns casos, as aproximacións individualistas ao afrontamento nas organizacións
poden resultar ineficaces, ou mesmo contraproducentes, e as estratexias colectivas
poden ser a única vía para reducir o estrés laboral. Distínguense dous tipos diferentes
de afrontamento (Torkelson, Muhonen e Peiró, 2007; Peiró, 2008): o afrontamento
coactivo e o afrontamento colectivo.

Para o tratamento e a prevención do estrés débese, en primeiro lugar, facer unha audi-
toría do estrés (Jara, 2008). As distintas medidas de prevención clasíficanse en pre-
vención primaria, secundaria e terciaria (Cooper e Cartwright, 1994).

– A prevención primaria diríxese a eliminar as causas do estrés e promover positiva-
mente un ambiente de traballo san. A metodoloxía usual é a realización de auditorías
de estrés, polo xeral mediante cuestionarios que deben cubrir todos os empregados da
organización ou ben mediante entrevistas grupais focalizadas (focus group) en que se
abordan aspectos como os seguintes:

1. Tarefas, rutinas de traballo e ergonomía ocupacional

Estúdase cales son as tarefas do posto e que grupos de tarefas ou rutinas son
porcentualmente as máis frecuentes; supervísase os tempos de descanso, a duración
das actividades, a presión e a facilidade que ten a persoa para activar os mecanismos
de recuperación ante actividades estresantes; avalíase a ergonomía ocupacional, isto
é, os instrumentos de traballo, a mesa, as cadeiras, os ordenadores ou outros aparellos
en función da actividade laboral.

Así mesmo, abórdanse os sistemas de comunicación interpersoal e, nun nivel máis
estratéxico, cales son as políticas de selección, desempeño e desenvolvemento.

2. Condicións físicas do traballo

• Arquitectura: estudo dos escenarios de actuación (redeseño ambiental).
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• Distribución das oficinas: confección de ecomapas e determinación das reservas
libres de contaminación (espazos protexidos); os niveis de densidade social arredor
dos postos de traballo están relacionados con elevados niveis de estrés e cunha
menor satisfacción laboral.

• Disposición do posto de traballo: o grao de cerramento físico arredor da mesa ou
do posto de traballo garda unha relación positiva coa percepción de intimidade por
parte dos traballadores, a súa satisfacción co ámbito de traballo e a súa satisfacción
laboral en xeral.

• Os xardíns que rodean as instalacións: as ventás e vistas de paisaxes naturais, ou a
posibilidade de decorar de forma personalizada con plantas, fotos de paisaxes etc.,
están asociadas a niveis máis altos de satisfacción co ámbito e o traballo e a niveis
máis baixos de estrés.

• Características físicas e arquitectónicas dos inmobles.

• Equipamentos e mobiliarios.

3. Xestión das expectativas e o respecto da ecodiversidade

As expectativas que teñen os traballadores deben ser dosificadas e ben comunicadas.
Unhas expectativas que logo non se cumpren só producen tensión e a creación de
«facturas emocionais».

Por outra parte, malia se falar acerca da complementariedade dos roles nos equipos,
despois é difícil vela na práctica. Ponse moi pouca atención nos roles cohesionadores
dos equipos, que representan aquelas persoas que quizais non destacan pola
creatividade, o rendemento ou a produtividade, mais que teñen esas calidades que
engraxan a maquinaria do equipo, suavizan os rozamentos e facilitan todos os proce-
sos. Son os que poñen unha nota de humor nun conflito aberto ou nunha situación de
estrés e xeran, de forma indirecta, o aumento do rendemento grupal.

4. Relacións interpersoais e pautas condutuais

• Pautas de conduta: como se fan as cousas.

• Como se perciben e tratan os clientes.

• Determinación do grao de autonomía e como se comparten os resultados do traballo.

• Cales son as canles formais e informais.

• Ritos.

5. Sistemas de comunicación

A este respecto cabe notarmos que o uso masivo do correo electrónico, mercé ao cal
todo se pon en coñecemento de todos e a toma de decisións se fai máis lenta, é cada
vez máis relevante nas organizacións, que se converten en organizacións tecnoloxica-
mente burocratizadas.
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6. Desenvolvemento de estilos saudables mediante actividades formativas dirixidas
aos empregados con responsabilidades directivas en que se lles explique a natureza, o
funcionamento e o impacto social do estrés.

7. A alta dirección xera, en fervenza, unha influencia no benestar e na saúde dos
traballadores e é responsable dos climas e os espazos emocionais nocivos

– A prevención secundaria vai dirixida aos empregados. Trata do desenvolvemento
de programas de saúde psicosocial individuais en que se lles dá información e reciben
adestramento en estratexias de afrontamento (coping) do estrés nas etapas iniciais da
ansiedade. Neste sentido, cómpre realizar programas de promoción da saúde cos
seguintes elementos:

a) revisións médicas;

b) menús biosaudables;

c) promoción de actividades deportivas en instalacións e salas de descanso;

d) e asesoramento sobre nutrición, hábitos prexudiciais (fumar, alcohol), prevención
cardiovascular etc.

– A prevención terciaria céntrase no tratamento das persoas que sufriron ou sofren
períodos de estrés que teñen unha repercusión na súa saúde física.

A organización nestes casos debe de actuar de forma personalizada e proporcionar un
amplo catálogo de posibilidades. Debe analizarse con revisións psicofísicas a saúde
do/a empregado/a e buscarse os tratamentos máis oportunos, así como paralelamente
aconsellar a esta persoa sobre centros de saúde mental. Tamén cómpre estudar a rota-
ción de postos e a epidemioloxía dos trastornos; neste caso avaliaranse os procesos de
traballo, o clima psicosocial e os axentes externos que puidesen suscitar e manter a
síndrome de estrés.

As características do traballo que se asocian con niveis elevados de produtividade e
satisfacción laboral son unha cultura organizacional que valora o traballo individual;
o recoñecemento dos traballadores polo seu bo desempeño; as perspectivas de carreira;
unha política e unhas accións administrativas coherentes coas normas organizativas;
unha carga de traballo adaptada á persoa; un nivel satisfactorio de participación na
adopción de decisións; un sistema axeitado de apoio social e un contido de traballo
importante.
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2. A síndrome de esgotamento profesional

A síndrome de esgotamento profesional ou do profesional queimado (burnout)

constitúe un dos danos laborais de carácter psicosocial máis importantes na sociedade
actual. O elevado ritmo, a transformación dos mercados e a estrutura do sector econó-
mico (caracterizadas por un incremento do traballo emocional e mental), as esixencias
de maior calidade no traballo, xunto coa ruptura do contrato psicolóxico e os custos
que esta síndrome supón para as persoas e as organizacións, espertaron o interese por
coñecela e tomar medidas para previla (Salanova e Llorens, 2008).

Este fenómeno tende a producirse nas profesións que se dirixen á prestación de servizos
sociais ás persoas (Gil-Monte e Peiró, 1997) e as profesións e grupos ocupacionais,
como os traballadores que traballan con datos (por exemplo teletraballadores) ou os
operarios de produción dunha industria (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró e Grau,
2000).

Trátase dunha síndrome coas seguintes características (Salanova, 2006):

1. O esgotamento, relacionado coa crise das relacións entre a persoa e o traballo en
xeral.

2. A distancia mental, que inclúe tanto o cinismo (actitudes distantes cara ao traballo
en xeral) como a despersonalización (actitudes distantes cara ás persoas para e coas
cales se traballa).

3. A sensación de ineficacia profesional, de non se faceren axeitadamente as tarefas e
ser incompetente no traballo.

Olabarría (2008) inclúe os seguintes perfís: esgotamento emocional; sentimento de
inadecuación profesional; diminución ou perda da autoestima profesional que pode
repercutir no persoal; modificación dos modos de relación con xefes, compañeiros de
traballo e usuarios dos servizos; aumento da percepción e expresión da insatisfacción
no traballo; conflitos interpersoais; e en ocasións poden aparecer efectos físicos,
relacionais e de comportamento no contexto laboral.

Arestora resulta necesario considerar os aspectos relativos ao benestar e a saúde labo-
ral á hora de avaliar a eficacia dunha determinada organización, pois a calidade de
vida laboral e o estado de saúde física e mental que comporta teñen repercusións
sobre ela de certa relevancia: absentismo, rotación, diminución da produtividade, di-
minución da calidade etc. A síndrome de esgotamento profesional é unha das principais
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causas da deterioración das condicións de traballo e fonte de accidentes (Gil-Monte,
2001).

Cada unha das dimensións desta síndrome aumenta o risco de padecer distintas
enfermidades mentais, musculoesqueléticas, cardiovasculares... e, xa que logo, au-
menta o absentismo laboral co conseguinte impacto económico e social que isto
produce.

Salienta tamén, como un factor laboral implicado na xénese da síndrome de esgota-
mento profesional, a ausencia de recursos no traballo. Entre estes recursos foi ampla-
mente analizado o apoio social, tanto de xefes como de compañeiros de traballo, cuxa
carencia se relaciona coa súa aparición. Neste sentido, hai unha hipótese que presenta
o apoio social como factor moderador entre os estresores laborais e esta síndrome, de
forma que existirá unha importante relación entre ambos os elementos cando o apoio
social for baixo e viceversa.

Así mesmo, a ausencia de información e de control relaciónase coa aparición das tres
dimensións do esgotamento profesional, de forma que as persoas que teñen pouca
autonomía no seu posto de traballo e que participan pouco na toma de decisións expe-
rimentan valores máis altos de desgaste profesional.

Por último, esta síndrome asóciase igualmente de forma negativa coa satisfacción
laboral, e de forma positiva cos desexos de abandonar o posto de traballo.

No tocante aos factores organizativos do traballo que poden influír, inclúense a exis-
tencia de xerarquías ou o manexo de regras e recursos sen uns criterios básicos de
imparcialidade e equidade, así como, en xeral, todo o ambiente de organización e de
dirección en que se desenvolve o traballo: en moitas ocasións coártase as oportunida-
des de promoción profesional dos traballadores ou a súa seguridade no posto de traballo,
á vez que se lles esixe máis esforzo e máis tempo dedicado ás tarefas laborais.

Así, a motivación laboral, definida como «o nivel de esforzo que as persoas están
dispostas a realizar no seu traballo», inflúe na aparición desta síndrome. Por tanto, é
importante saber cales son as condicións laborais que permiten unha alta motivación
interna dos traballadores.

Seguindo o modelo das características do posto, os traballadores presentarán unha
alta motivación interna cando experimenten tres tipos de experiencias denominadas
estados psicolóxicos críticos. Estas experiencias son a significatividade do traballo,
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a responsabilidade sobre os resultados e o coñecemento dos resultados do traballo.
Ora ben, para que o/a traballador/a experimente estas condicións, é necesario que o
posto de traballo presente unhas dimensións centrais entre as cales cabe citar a variedade
das destrezas, a identidade das tarefas, a importancia das tarefas, a autonomía e a
retroalimentación do posto (Boada, De Diego, Agulló, 2004).

Por outro lado, na etioloxía da síndrome tamén inflúen factores individuais (Maslach,
Schaufeli, Leiter, 2001), os cales abranguen variables demográficas, características
da personalidade e certas actitudes individuais cara ao traballo.

Na nota técnica de prevención n.º 732 do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene
no Traballo, sobre a síndrome do profesional queimado, amósanse os principais fac-
tores psicosociais que son responsables do desenvolvemento desta síndrome. A res-
pecto das variables individuais saliéntase o xénero (xeralmente as mulleres son as que
puntúan máis alto en esgotamento e ineficacia profesional) e variables de personalidade
(as persoas cun patrón de conduta de tipo A, con baixa estabilidade emocional e locus

de control externo son as máis vulnerables).

A estas variables individuais, engadiriamos tamén a falta de eficacia profesional como
antecedente proximal da síndrome. No ámbito organizacional destacan os aspectos
relacionados co contido do posto, a falta dun clima laboral positivo ou a falta de
reciprocidade (Bresó, Salanova, Schaufeli e Nogareda, 2007). Con todo, con inde-
pendencia da ocupación, a síndrome de esgotamento profesional prodúcese como
consecuencia de crises sucesivas de eficacia (Llorens, García e Salanova, 2005).

Canto ás actitudes das persoas fronte ao traballo, aqueles individuos con altas expec-
tativas na súa carreira profesional, idealistas ou pouco realistas, teñen un maior risco
de padeceren esta síndrome. Polo xeral, estas altas expectativas conducen a traballar
con grande esforzo e ás veces non se obtén o resultado agardado, o que conduce ao
esgotamento e á despersonalización.

Entre as consecuencias de «estar queimado» atópanse distintos tipos de problemas:
interpersoais (Hernández, Olmedo e Ibáñez, 2004), con deterioración da vida social e
familiar; problemas individuais, con trastornos físicos (dores de cabeza, trastornos
gastrointestinais, taquicardias etc.), psicolóxicos (ansiedade, depresión, agresividade,
hostilidade etc.) e condutuais que afectan ao rendemento laboral (absentismo, atrasos,
deterioración da calidade, deterioración da cantidade etc.); e problemas persoais como
o posible consumo de substancias.
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Si parece haber consenso en considerar esta síndrome unha resposta ao estrés laboral
crónico con connotacións negativas, xa que implica consecuencias nocivas para o
individuo e para a institución en que este traballa. Doutra parte, verificouse que na
prevención desta síndrome non existe unha técnica única e simple, senón que se debe
utilizar un modelo que integre varias técnicas orientadas ao individuo, ao grupo social
e á organización laboral:

– No nivel do individuo, o obxectivo é mellorar a súa resistencia individual para
afrontar de forma máis eficiente os estresores propios da súa actividade laboral, así
como potenciar a percepción de control e a autoeficacia persoal.

Para lograr este obxectivo empréganse distintos tipos de técnicas, como as cognitivo-
-condutuais, entre as cales se atopan as de afrontamento do estrés, reestruturación
cognitiva e ensaio condutual. Tamén se usan técnicas de relaxación, de autorregulación
ou de control, de xestión do tempo, de mellora de habilidades sociais etc.

– No tocante ao grupo social, os métodos de intervención oriéntanse cara á
institucionalización do soporte social de xefes e compañeiros, a través de encontros
regulares establecidos.

Unhas boas relacións interpersoais no traballo moderan o nivel de esgotamento e
aumentan a satisfacción laboral. Xa que logo, para afrontar a síndrome do profesional
queimado sería fundamental fortalecer os vínculos sociais entre os traballadores e
aumentar o seu control sobre as demandas psicolóxicas do traballo.

– Non obstante, son as intervencións no ambiente de traballo as que se consideran
máis importantes para diminuír os efectos desta síndrome. Comprobouse que a apli-
cación de técnicas individuais de forma illada (programas de relaxación, adestramen-
to asertivo, adestramento en habilidades interpersoais e sociais etc.) diminuía o esgo-
tamento emocional só nalgunhas ocasións e rara vez producía cambios positivos na
despersonalización e a relación persoal.

Estas intervencións no ambiente de traballo deben efectuarse en dous planos: cam-
bios na práctica directiva e intervencións educativas para os traballadores. Só cando
estes cambios se producen de forma integrada dan lugar a resultados positivos. Ora
ben, malia as intervencións sobre a organización teren un gran valor, non son doadas
de pór en práctica, xa que requiren un importante investimento, non só económico,
senón tamén de tempo e esforzo.

A respecto das estratexias de intervención psicosocial, poden aplicarse desde un nivel
máis individual/persoal a un nivel organizacional ou a unha combinación de ambos, e
poden programarse a curto, medio e longo prazo. A intervención pode formularse
tendo en conta tanto o foco ou nivel de aplicación como os obxectivos que se propoñen
(Salanova e Llorens, 2008).
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En función do foco de intervención, as estratexias poden ser individuais ou organiza-
cionais. Cando o resultado da avaliación detecta unha falta de recursos persoais, em-
pregaranse estratexias centradas no individuo co obxectivo de aumentar e mellorar os
seus recursos persoais. Estas estratexias supoñen a implicación activa dos traballado-
res, xa que pretenden dotalos de coñecementos, xerar competencias, desenvolver ha-
bilidades etc.

Cando o problema está en que existen altas demandas e/ou baixos recursos laborais,
o foco non está tanto no individuo como na propia organización, e por tanto as
estratexias van orientadas a mellorar a situación laboral, por exemplo a aumentar a
variedade de tarefas ou resolver conflitos de rol, mellorar o estilo de liderado etc. É
posible tamén a combinación de estratexias individuais e organizacionais. A elec-
ción das estratexias máis axeitadas sempre dependerá dos resultados da avaliación
dos riscos psicosociais realizada. Tendo en conta as demandas e os recursos avalia-
dos, é posible actuar concretamente con base nos niveis obtidos (Salanova e Llorens,
2008).

En función dos obxectivos da intervención diferénciase entre intervención primaria,
secundaria e terciaria. Ademais, o mesmo proceso de avaliación e diagnóstico pode
considerarse intervención, xa que a detección dos posibles riscos e a súa posterior
análise pon en evidencia un posible panorama de actuación. De aí a importancia da
retroacción dos resultados aos traballadores que participan no proceso de avaliación,
e tamén de ter un grupo control (Salanova e Llorens, 2008).

As estratexias de intervención adoitan implementarse combinadas para facelas máis
efectivas e en moitas ocasións pode actuarse paralelamente en varios niveis e con
diferentes obxectivos. A combinación destes dous eixes (tipo de prevención, foco de
actuación) dá lugar aos diferentes tipos de prevención e intervención. No noso país,
esta parte tan importante da prevención dos riscos psicosociais non é moi frecuente;
a tendencia actual diríxese a un maior uso do proceso de actuación en materia de
accións preventivas, xa que as organizacións son sensibles á prevención e se preocu-
pan polas persoas que traballan nelas cada vez máis (Lorente, Salanova e Martínez,
2007).

Por último, cabe notarmos que a implementación de estratexias de intervención
psicosocial acostuma realizarse desde a dirección de recursos humanos das
organizacións. Xa que logo, existe unha ponte de conexión entre a saúde psicosocial
e a dirección de recursos humanos.
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3. Conclusións

Nos trastornos psicolóxicos producidos de forma directa polo desempeño dunha pro-
fesión concreta, ou directamente relacionados co exercicio laboral, pode haber
condicionantes ou antecedentes previos que, xunto ás variables dun determinado
traballo ou as súas condicións, desembocan neles. É posible establecermos un nexo
causal entre o traballo e a psicopatoloxía (Reig-Botella e Clemente, 2010).

As principais alteracións psicopatolóxicas que afectan e imposibilitan o individuo
para o seu desempeño profesional son principalmente as esquizofrenias e outros tras-
tornos psicóticos: trastornos cognoscitivos, trastornos do ánimo, trastornos de
ansiedade, trastornos de estrés postraumático, trastornos da personalidade, trastornos
disociativos e trastornos do control de impulsos (Albarrán, 2002).

Por outra banda, é necesario considerarmos dúas síndromes que, cada vez máis, afec-
tan a moitos traballadores e á súa capacidade laboral: o esgotamento profesional e o
acoso psicolaboral, que a pesar de numerosas controversias e de non apareceren reco-
llidos nos manuais diagnósticos ao uso, podemos considerar con entidade nosolóxica
propia (De Santiago, 2001). Neste sentido, van aparecendo sentenzas xudiciais favo-
rables que recoñecen ambas as síndromes como accidentes de traballo.

A situación de enfermidade está profundamente vinculada á profesión habitual da
persoa afectada, de forma que se valora a perda total ou parcial da capacidade para
traballar nela. En función diso establécense as diferentes categorías de incapacidade.
Por este motivo, é importante diferenciarmos os conceptos de accidente de traballo e
de enfermidade profesional, pois os dous teñen implicacións diferentes.

Os psicólogos poden intervir nos procedementos laborais ante os xulgados do social
como peritos por proposta da defensa do/a traballador/a, requiridos polos avogados
laboralistas para informárenos e valoraren a lesión psíquica, así como a incapacidade
producida como consecuencia daquela.

Noutros casos, actúan como asesores da empresa ou compañía que debe facerse cargo
das consecuencias económicas da enfermidade profesional ou do accidente, ou no
caso de simulación da enfermidade ou lesión. Dado que, no entanto, non existe un
corpo de psicólogos xurídicos destinados a realizaren estudos periciais nos xulgados
do social, raro é que poida pedir o xuíz ou a xuíza unha avaliación dunha das partes ou
de ambas a un equipo da propia Administración, xa que tería que derivalo aos
profesionais que traballan nas clínicas médico-forenses, cuestión moi improbable.
O labor dos peritos psicólogos foi exposto en Reig-Botella e Clemente (2010).
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A incorporación dos psicólogos á Administración de Xustiza, como expertos que ase-
soran os xuíces sobre determinados asuntos e en diversos ámbitos, foise desenvolvendo
e implantando de forma práctica, e é nos últimos tempos cando se está a realizar a
maior proliferación de actuacións periciais psicolóxicas.

Sería desexable, por tanto, que ao igual que existe un corpo de psicólogos da Admi-
nistración de Xustiza que implica a actuación en catro frontes: menores, familia,
vixilancia penitenciaria e clínicas médico-forenses, se crease outro corpo cuxo ámbi-
to de actuación fose o laboral, e que dependese dos xulgados con competencia en
materia laboral. Consideramos que a especificidade do ámbito laboral implica que os
devanditos psicólogos non deberían pertencer ao mesmo corpo que os xa existentes,
do mesmo xeito que os psicólogos das institucións penitenciarias pertencen a un corpo
particular (Clemente, 2008).

Pensamos que deben previrse tanto os riscos físicos como os psicolóxicos, e por suposto
a interacción entre os dous, é dicir, os psicosomáticos. Sen dúbida, o desenvolvemento
dunha política que estableza que todo ambiente laboral debe orientarse cara á conse-
cución de dous obxectivos: un rendemento que sexa o máis óptimo e non dane a saúde
nin física nin psíquica dos traballadores; e unha satisfacción o máis elevada posible
nos devanditos traballadores. Só a combinación idónea destes factores redundará na
baixa dos riscos laborais en xeral e no incremento da saúde psicosocial e xeral dos
traballadores (Reig-Botella e Clemente, 2010).
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Resumo

O traballo aborda a cuestión do significado da «seguridade social» no artigo 41 da Constitu-

ción e a súa incidencia na xestión da seguridade social polos suxeitos privados, tratando de

descubrir o título xurídico en virtude do cal reciben esa competencia e a natureza das súas

actividades, coas consecuencias que se poidan derivar de todo iso. Con este propósito analízase

a doutrina do Tribunal Constitucional que se referiu a esta materia e as sentenzas do Tribunal

Supremo que estudan o exercicio de funcións públicas por suxeitos privados.

Palabras chave: Constitución, seguridade social, xestión, función pública, mutuas de acci-

dentes de traballo.

Abstract

The work done talks about the meaning of the «social security» in article 41 of the Constitution

and the impact this has on the management of social security private individuals, trying to

figure out the legal title under which they receive such functions and the nature of its activities,

with consequences that may arise from this. For this purpose, we analyze the doctrine of the

Constitutional Court which has referred to this matter and the judgments of the Supreme

Court who study the exercise of public functions by private individuals.

Keywords: Constitution, social security, management, public function, mutual accidents.
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1. O artigo 41 da Constitución española

Á seguridade social refírese o artigo 41 da Constitución (CE)1 nos seguintes termos:
«Os poderes públicos manterán un réxime público de seguridade social para todos os
cidadáns, que garanta a asistencia e as prestacións sociais suficientes ante situacións
de necesidade, especialmente en caso de desemprego. A asistencia e as prestacións
complementarias serán libres»2. Este artigo enmárcase no capítulo III do título I da
CE, que leva por rúbrica «Dos principios reitores da política social e económica».

Doutra parte, segundo o artigo 53.3 da CE: «O recoñecemento, o respecto e a protec-
ción dos principios recoñecidos no capítulo III informarán a lexislación positiva, a
práctica xudicial e a actuación dos poderes públicos. Só poderán ser alegados ante a
xurisdición ordinaria de acordo co disposto nas leis que os desenvolveren».

Cando o artigo 41 di que os poderes públicos manterán un réxime público de seguridade
social, podería entenderse no sentido de que se está a referir ao réxime de seguridade
social que xa existía até ese momento. Non obstante, o termo «manterán un réxime
público» referido aos poderes públicos denota tamén que a Constitución quere que a
actividade da seguridade social sexa unha función do Estado, ou o que é o mesmo,
unha función pública. O carácter público do réxime polo que debe rexerse a seguridade
social conduce a idéntica afirmación: ten que tratarse dunha actividade preordenada
do punto de vista legal e regulamentario e non doutra integrada contractualmente
(como en todos os supostos en que se efectúan funcións públicas).

Pártese da base de que un réxime público é o que articula unha función pública, e
unha función pública é aquela actividade que os órganos da comunidade decidiron
realizar para conseguir os fins que se propuxesen. Isto pode levarse a cabo a través da
organización servizal en que consiste a administración pública (creada polos propios
órganos da comunidade con ese fin) ou mediante a atribución polo ordenamento aos
suxeitos privados de funcións públicas de carácter administrativo relativas a un sector
da vida social.

Pois ben, polo que á seguridade social se refire, a comunidade, a través da CE, decidiu
que a actividade da seguridade social ten que ser unha función pública ao lle enco-

1 BOE de 29 de decembro de 1978.

2 Véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2008) Derecho de la Seguri-

dad Social. A Coruña, Netbiblo.
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mendar ao poder público que estableza o seu réxime e que este sexa de carácter públi-
co, isto é, preordenado legal e regulamentariamente.

Ese réxime, pola súa vez, pódese dicir que ten que responder nunha boa parte a com-
promisos sobre a seguridade social asumidos polos estados no ámbito da Organiza-
ción Internacional do Traballo (Recomendación 67 da OIT sobre a seguridade dos
medios de vida do ano 1944 e Convenio 102 da OIT sobre a seguridade social norma
mínima– do ano 1952), polo que pode verse nalgúns casos certo paralelismo entre os
acordos da OIT e as normas de dereito interno. Dito isto, a análise do artigo 41 da
Constitución de 1978 precisa do estudo dos seguintes termos: poderes públicos, réxime
público e seguridade social.

a) Poderes públicos

Por poderes públicos enténdese os órganos do Estado capaces de lle impor as súas
decisións á comunidade, determinar a súa obediencia e garantila, se é mester, median-
te a coerción3. Son os órganos do Estado encargados de realizaren as súas funcións4.

O único que a Constitución impón é que os poderes públicos, é dicir, os órganos que
emanan do pobo (artigo 1.2 da CE), manteñan un réxime público de seguridade so-
cial, o que non implica necesariamente que as actividades de seguridade social teñan
que ser realizadas pola Administración, por ter que se admitir que os suxeitos priva-
dos poden realizar funcións públicas (relativas a un sector da vida social) cando así
lles vir atribuído polo ordenamento.

Sobre a noción de poder público interesa salientar o que di o Tribunal Constitucional
na Sentenza 35/1983, de 11 de maio (F. 3), segundo a cal:

A noción de poderes públicos que utiliza a nosa Constitución (artigos 9, 27, 39 a 41, 44 a

51, 53 e outros) serve como concepto xenérico que inclúe todos aqueles entes (e os seus

órganos) que exercen un poder de imperio derivado da soberanía do Estado e procedente,

3 Cfr. LUCAS VERDÚ, P. (1981) Curso de derecho político. Volumen II. Madrid, Tecnos, p. 108.

4 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. e FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, T. R. (1989-1990) Curso de derecho administra-

tivo I. Madrid, Civitas, p. 42: «a Administración pública personifica o poder do Estado; é por iso unha

potentior persona, unha personaxe poderosa, cuxo comercio xurídico aparece penetrado pola idea de

poder público (Hauriou). A Administración pública… asume o servizo obxectivo dos intereses xerais, de

acordo co principio de eficacia (artigo 103.1 da CE), e dispón para isto dun elenco de potestades exorbi-

tantes do dereito común, dun cadro de poderes de actuación de que non gozan os suxeitos privados».
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en consecuencia, a través dunha mediación máis ou menos longa, do propio pobo. Esta

noción non é sen dúbida coincidente coa de servizo público, mais o «público» establece

entre ambas unha conexión que tampouco cabe descoñecer, pois as funcións cualificadas

como servizos públicos quedan colocadas por iso, e con independencia de cal for o título

(autorización, concesión etc.) que fai posible a súa prestación, nunha especial relación de

dependencia a respecto dos «poderes públicos». Esta relación faise tanto máis intensa,

como é obvio, canto maior for a participación do poder na determinación das condicións

en que o servizo ha de prestarse e na creación, organización e dirección dos entes ou

establecementos que deben prestalo. Cando o servizo queda reservado en monopolio a un

establecemento cuxa creación, organización e dirección son determinadas exclusivamente

polo poder público non cabe dúbida de que é este o que actúa a través de persoa interposta,

ora ben, de ningún modo independente. A necesidade de facer máis flexible o funcionamento

destes entes interpostos pode aconsellar que se lle dea á súa estrutura unha forma propia

do dereito privado e que se sometan a este os actos empresariais que debe levar a cabo para

o exercicio da súa función, mais esta, en canto dirixida directamente ao público como tal,

cómpre entendela vinculada ao respecto dos dereitos e liberdades recoñecidos no capítulo

II do título I da Constitución segundo dispón o artigo 53.1 desta, e, en consecuencia, os

cidadáns protexidos tamén fronte a ela cos instrumentos que o ordenamento lles ofrece

para salvagardala dos seus dereitos fundamentais fronte aos actos do poder5.

b) Réxime público

Coa expresión «réxime público» alúdese á existencia dun conxunto de normas impostas
polo ordenamento (polo poder público, polo Estado) e non pola vontade das persoas.
Estas normas son as que deben rexer a actividade da prestación de servizos de
seguridade social. O carácter público das normas que rexen a actividade da seguridade
social determina que os suxeitos que a realizan desempeñen unha función pública.

A actividade é de prestación de servizos por vir así determinado no artigo 41 da CE,
ao sinalar que o réxime público debe garantirlles aos cidadáns asistencia e prestacións
sociais suficientes ante situacións de necesidade. Esta obriga de garantía que a Cons-
titución lle impón ao poder público supón que, en última instancia, este debe asumir a
prestación do servizo; é dicir, a Constitución encomenda a consecución dos fins da
seguridade social aos poderes públicos. Trátase dunha función pública e como tal ten
que identificarse con actividades que o Estado necesariamente debe realizar, ben de

5 Véxase o fundamento xurídico terceiro da Sentenza do Tribunal Constitucional 35/1983, de 11 de

maio.
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forma directa ou ben a lles atribuír o exercicio de funcións públicas a suxeitos priva-
dos. As actividades así configuradas, isto é, rexidas polo ordenamento xurídico, por
conta do poder público e en favor da cidadanía, constitúen o que a doutrina denomina
«servizos públicos».

Pódese entender deste modo que a actividade da seguridade social, no caso de ser asu-
mida pola Administración (ou polos particulares en que delegaren a Administración ou
o ordenamento), é unha actividade de servizo público, tal e como a define a doutrina:
actividade de prestación de servizos que realiza o Estado por razóns de interese xeral
(non é unha actividade de fomento, nin de policía, nin de xestión económico-mercan-
til ou industrial, que son as outras actividades típicas da Administración pública).

Duguit concreta a noción ampla de servizo público, considerando como tal «toda
actividade cuxa realización deben asegurar, regular e controlar os gobernantes, por-
que o cumprimento desta actividade é indispensable para a realización e o desenvol-
vemento da interdependencia social, e porque é de tal natureza que non pode efec-
tuarse completamente senón coa intervención da forza gobernativa»6.

De acordo co artigo 53.3 da CE, o lexislador, ao desenvolver o artigo 41 da CE, debe
de garantir que os servizos da seguridade social se presten, o que comporta a existen-
cia dunha responsabilidade última do Estado no exercicio desta actividade. O Tribu-
nal Constitucional pronunciouse en distintas sentenzas sobre o alcance das obrigas
impostas aos poderes públicos polo artigo 41 da CE, e así, a Sentenza 37/1994, de 10
de febreiro, di que:

a) A Constitución recolleu e consagrou no seu artigo 41 a evolución que experimentaron

os sistemas contemporáneos de seguridade social, de tal sorte que a protección dos cidadáns

ante situacións de necesidade se concibe como «unha función do Estado», rompendo en

boa parte a correspondencia prestación-cotización propia do seguro privado, superada pola

dinámica da función protectora de titularidade estatal (SSTC 103/1983, fundamento xurídico

terceiro, e 65/1987, fundamento xurídico décimo sétimo, entre outras).

b) O artigo 41 da CE imponlles aos poderes públicos a obriga de estableceren –ou manteren–

un sistema protector que se corresponda coas características técnicas dos mecanismos de

cobertura propios dun sistema de seguridade social. Noutros termos, o referido precepto

consagra en forma de garantía institucional un réxime público «cuxa preservación se xulga

6 Cfr. VILLAR PALASÍ, J. L. (1978-1993) «Estudio de las concesiones administrativas» en VV. AA. Nueva

enciclopedia jurídica. Barcelona, Seix Barral.
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indispensable para asegurar os principios constitucionais, establecendo... un núcleo ou

reduto indispoñible polo lexislador» [STC 32/1981, fundamento xurídico terceiro], de tal

sorte que ha de ser preservado «en termos recognoscibles para a imaxe que desta ten a

conciencia social en cada tempo e lugar» [SSTC 26/1987, fundamento xurídico cuarto, e

76/1988, fundamento xurídico cuarto].

c) Salvada esta indispoñible limitación, o dereito que os cidadáns poidan posuír en materia

de seguridade social é un dereito de estrita configuración legal, e o lexislador dispón de

liberdade para modular a acción protectora do sistema en atención a circunstancias econó-

micas e sociais que son imperativas para a propia viabilidade e eficacia daquel (STC 65/

1987, fundamento xurídico 17, entre outras)7...

A garantía institucional do sistema da Seguridade Social, en canto impón o obrigado
respecto aos trazos que a fan recognoscible no estado actual da conciencia social, leva
aparellado o carácter público do mencionado sistema. Ora ben, este trazo debe apre-
ciarse en relación coa estrutura e o réxime do sistema no seu conxunto, sen distorsio-
nar a avaliación, centrándoa en aspectos concretos deste desvinculados do conxunto a
que pertencen; sen pechar a interpretación de certos conceptos de relevancia constitu-
cional, nin tampouco facendo que encaixen indebidamente nos moldes que nun deter-
minado momento proporciona a lei ordinaria, tratando de descartar que poida haber
outros posibles. O que verdadeiramente ha de ser tutelado por imperativo constitucio-
nal é que non se poñan en cuestión os trazos estruturais da institución da seguridade
social a que pertencen.

Desde esta perspectiva, o carácter público do sistema da Seguridade Social non queda
cuestionado pola incidencia nel de fórmulas de xestión ou responsabilidade privadas,
de importancia relativa no conxunto da acción protectora daquel. A experiencia com-
parada e a do noso país así o poñen de manifesto. E haberá que concluír, en consonan-
cia co dito, que non é incompatible coa garantía institucional do sistema da Seguridade
Social consagrada no artigo 41 da CE a reforma experimentada polo artigo 129.1 da
Lei xeral da Seguridade Social (LXSS), en canto afecta a un aspecto parcial da pro-
tección da incapacidade temporal para o traballo, e non altera o papel predominante e
o compromiso dos poderes públicos no seu labor articulador da tutela fronte a esta
continxencia, ao se descartar toda prevalencia da autonomía privada no deseño da
acción protectora dispensada8.

7 Véxase o fundamento xurídico terceiro da Sentenza doTribunal Constitucional 37/1994, de 10 de febreiro.

8 Ibidem fundamento xurídico cuarto.
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Ao que se di nesta sentenza podería engadirse que, desde o punto de vista constitucio-
nal, non existe ningún inconveniente en que os particulares realicen actividades de
seguridade social no marco dun réxime público, por ter que se identificaren estas
actividades co exercicio dunha función pública atribuída polo ordenamento e, xa que
logo, cunha función do Estado. O feito de que a Constitución prevexa a existencia
dun réxime público de seguridade social non fai que queden excluídos da posibilidade
de realizar esta actividade os suxeitos privados a que o ordenamento especificamente
autorice. A Constitución non establece un monopolio da actividade de seguridade
social en favor da Administración, senón que o único que impón é que o Estado
estableza un réxime xurídico público de seguridade social. Todo o que quedar fóra do
réxime público de seguridade social déixase ao libre xogo das forzas sociais, por iso
se di que a asistencia e as prestacións complementarias serán libres.

Sobre os carácteres do réxime público de seguridade social, a Sentenza do Tribunal
Constitucional 65/1987, de 21 de maio, di tamén que:

Malia, no sistema español actual, se manteren características do modelo contributivo, non

é menos certo que, a teor do mandato constitucional citado [artigo 41], o carácter de réxime

público da seguridade social, a súa configuración como función do Estado e a referencia á

cobertura de situacións de necesidade –que deberán ser precisadas en cada caso– implica

que as prestacións da Seguridade Social, e entre elas as pensións de xubilación, non se

presenten xa –e aínda tendo en conta a pervivencia de notas contributivas– como prestacións

correspondentes e proporcionais en calquera caso ás contribucións e cotizacións dos afi-

liados, e resultantes dun acordo contractual. O carácter público e a finalidade constitucio-

nalmente recoñecida do sistema da Seguridade Social supón que este se configure como

un réxime legal, en que tanto as achegas dos afiliados como as prestacións para dispensar,

os seus niveis e condicións, veñen determinados non por un acordo de vontades, senón por

regras que se integran no ordenamento xurídico e que están suxeitas ás modificacións que

o lexislador introducir9.

Así pois, pode falarse dun réxime público de seguridade social, en canto que concibido
polo poder público e rexido polas normas que este establecer. Como contrapunto ao
modelo público, sitúase a actividade dos suxeitos privados que realizan unha actividade
de protección social privada e voluntaria rexida polo principio de autonomía da vontade.

9 Véxase o fundamento xurídico décimo sétimo da Sentenza do Tribunal Constitucional 65/1987, de 21

de maio.
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En relación co mutualismo libre e as mutualidades que non se integran no sistema da
Seguridade Social, a Sentenza do Tribunal Constitucional 206/1997, de 27 de novem-
bro, di que son:

... institucións típicas de previsión social tradicionais no modelo español, cuxa específica

finalidade, que se manifesta nun réxime xurídico propio, é a protección social privada e

voluntaria (STC 86/1989, fundamento xurídico quinto). Tanto é así que no noso dereito

positivo tradicionalmente quedaron excluídas da regulación propia das mutualidades aquelas

entidades de tipo mutualista que exercen o seguro de carácter distinto ao de previsión

social (Lei de 6 de decembro de 1941). A previsión social, que é a súa nota característica,

intégrase por técnicas específicas de tutela dos cidadáns fronte a situacións de necesidade

en que resulta determinante a acción destes –a súa iniciativa– e conecta directamente con

técnicas protectoras de orixe voluntaria configuradas seguindo a pauta de riscos «sociais»

típicos...10.

A Sentenza do Tribunal Constitucional 65/1987, de 21 de maio, di a respecto da
mutualidade (dos empregados do INP) que foi un instrumento, na súa orixe, para a
protección dos colectivos que non se integraron na rede dos seguros sociais nin das
prestacións de clases pasivas, mediante un sistema propio de aseguramento mutuo, á
marxe do sistema da Seguridade Social11.

c) Seguridade social

Por último, polo que se refire ao termo «seguridade social», sinala o artigo 41 da
Constitución que é a actividade que lle garante á cidadanía a asistencia e as prestacións
sociais suficientes ante situacións de necesidade, especialmente en caso de desemprego.
A Sentenza do Tribunal Constitucional 103/1983, de 22 de novembro, sinala sobre o
contido da acción protectora da Seguridade Social o seguinte:

Acoller o estado ou a situación de necesidade como obxecto e fundamento da protección

implica unha tendencia a garantirlle á cidadanía un mínimo de rendas, establecendo unha

liña por debaixo da cal comeza a actuar a protección. O feito é, non obstante, que esta

10 Véxase o fundamento xurídico sexto da Sentenza do Tribunal Constitucional 206/1997, de 27 de

novembro.

11 Véxase o fundamento xurídico noveno da Sentenza do Tribunal Constitucional 65/1987, de 21 de

maio. En relación cos plans e fondos de pensións, pode verse a Sentenza do Tribunal Constitucional 206/

1997, de 27 de novembro, fundamento xurídico sexto.
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tendencia non aparece plasmada na nosa normativa legal, que non se basea na protección

fronte á pobreza, senón na compensación fronte a un dano, como é un exceso de gastos ou

un defecto de ingresos orixinado pola actualización dunha determinada continxencia (morte,

incapacidade etc.)12.

Desde o meu punto de vista, o carácter social das prestacións alude á necesidade de
que estas proveñan de accións da comunidade alleas a calquera idea de lucro ou bene-
ficio mercantil. Isto delimita a acción dos suxeitos públicos que a realizan no sentido
de que a súa actividade ten que ser un servizo público, unha actividade distinta das
realizadas por motivos fiscais ou de obtención de beneficios ou ganancias. No tocante
aos suxeitos privados que interveñen na xestión do modelo público de seguridade
social, a súa actuación tense que rexer polos mesmos principios, pois o que fan é
efectuar o exercicio dunha función pública que lles vén atribuída polo ordenamento.

Tamén sinala o artigo 41 da CE que a cidadanía pode recibir de forma libre asistencia
e prestacións complementarias de seguridade social, o que significa que a actividade
complementaria da Seguridade Social pública poden realizala tanto suxeitos públicos
como privados. A Sentenza do Tribunal Constitucional 206/1997, de 27 de novembro,
perfila o significado que a expresión «seguridade social» ten na CE nos seguintes
termos:

... que sexa seguridade social non é deducible por si só do teor do artigo 41 da CE. Como

en relación con outras tantas institucións xa se dixo, convén lembrarmos aquí que non é

posible partir da consagración constitucional dun único modelo de seguridade social... A

Constitución, e máis cando se trata dunha materia como a seguridade social, non pretende

impor un único modelo. Consagra unha institución e protéxea contra as alteracións que

poidan desnaturalizar a súa esencia, mais non pecha as posibilidades para a evolución do

sistema da Seguridade Social cara a ámbitos descoñecidos na actualidade ou cara a técni-

cas que até agora non se quixo ou non se puido utilizar... Canto ás liñas estruturais básicas

da institución, a liberdade de configuración do lexislador é notoria e iso xa foi suficiente-

mente reiterado na xurisprudencia deste tribunal (SSTC 103/1983, 65/1987 e 134/1987).

Por tanto, se a natureza dunha determinada institución se axusta a tal imaxe ha de deducir-

se dos propios trazos que perfilan a noción de «seguridade social» e nunca dun concepto

inexistente na Constitución, porque equivalería a conxelar a liberdade de opción do

lexislador.

Centrada así a cuestión, resulta imprescindible tomar en consideración o marco
normativo, interno e internacional, en que hoxe se move a institución. Para o efecto,
convén recordar que, sobre todo no plano internacional, resulta claro que a noción
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de «seguridade social» non pode predicarse de institucións protectoras cuxa orixe,
tanto como a extensión da acción tutela que dispensan, descansa na autonomía da
vontade13.

A evolución do propio sistema español da Seguridade Social, os parámetros do dereito
comparado e, moi especialmente, os compromisos asumidos por España na materia
(cuxo valor interpretativo é claro, á luz do disposto no artigo 10.2 da CE e da consa-
gración da tutela fronte a riscos sociais como un dereito humano) mostran como re-
sulta un factor estrutural, integrante mesmo da institución da Seguridade Social, o
deseño legal imperativo da acción protectora garantida, de tal sorte que queda excluída
aos seus beneficiarios a capacidade de decisión sobre as fórmulas de protección, a súa
extensión subxectiva potencial e a súa intensidade á marxe das canles legalmente
establecidas. Cando a vontade privada resulta determinante sobre os factores aludi-
dos, sen saír do ámbito xenérico da «protección social», si nos achamos fóra do nú-
cleo institucional da Seguridade Social14. Non outras son as consecuencias que se
deducen do fundamental artigo 1 do Regulamento CEE 1248/92, do Consello, e do
Convenio 102 da OIT.

A anterior conclusión non queda obstaculizada polo feito de que a institución que se
considera poida servir de canle para melloras voluntarias da acción protectora do
sistema de seguridade social, pois segundo o fundamento xurídico quinto da Sentenza
do Tribunal Constitucional 206/1997, de 27 de novembro:

... as melloras voluntarias da acción protectora da Seguridade Social constitúen –unha vez

instituídas– proxeccións daquela, de aí a, non de todo apropiada, mais expresiva, equipa-

ración do seu réxime co das prestacións da Seguridade Social contida na norma que as

regula (OM de 28 de decembro de 1966) e sostida por unha pacífica xurisprudencia.

Ora ben, esta imbricación de réximes pode predicarse da mellora mesma, non dos instru-

mentos técnicos para facela posible, que son independentes daquela, intercambiables en

hipótese por outros, e susceptibles... de servir a finalidades moi diferentes. Por todo iso,

12 Véxase o fundamento xurídico cuarto da Sentenza do Tribunal Constitucional 103/1983, de 22 de

novembro.

13 No tocante a esta apreciación, entendo que xa se contén no artigo 41 da CE, ao establecer este que ten

que tratarse dun réxime público, o que exclúe calquera forma de previsión que descanse na autonomía da

vontade.

14 Fundamentalmente, a meu xuízo, porque xa non se trataría dun réxime público, en contra do estable-

cido no artigo 41 da CE.
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non pode empregarse a súa virtualidade como instrumentos de melloras voluntarias das

prestacións da Seguridade Social, para alterar un réxime xurídico contemplado como

autosuficiente e autónomo a respecto daquelas15.

2. Atribución aos suxeitos privados de funcións públicas de carácter administra-

tivo relativas a un sector da vida social

Á parte da referencia que se fai aos suxeitos privados na Sentenza 37/1994, no sentido
de que o carácter público do sistema da Seguridade Social non queda cuestionado
pola incidencia nel de fórmulas de xestión ou responsabilidade privadas, o Tribunal
Constitucional non tivo a ocasión de abordar directamente o problema que se suscita
en relación coas facultades de xestión da actividade de seguridade social atribuídas
polo ordenamento aos suxeitos privados.

Algún sector doutrinal16 considerou que a situación dos suxeitos privados nesta mate-
ria é equivalente á daqueles suxeitos privados a que a lei atribúe o exercicio de funcións
públicas de carácter administrativo en relación cun sector da vida social. Esta
posibilidade aparece recoñecida pola xurisprudencia constitucional na Sentenza 67/
1985, de 24 de maio, segundo a cal (F. 3, B) un dos problemas do Estado social e
democrático de dereito é determinar en que medida o Estado pode organizar a súa
intervención nos diversos sectores da vida social a través da regulación de asociacións
privadas de configuración legal, ás cales confire o exercicio de funcións públicas17 de
carácter administrativo relativas a todo un sector.

15 Véxase o fundamento xurídico quinto da Sentenza del Tribunal Constitucional 206/1997, de 27 de

novembro.

16 POMED SÁNCHEZ, L. (2007) «Naturaleza de las mutuas de accidentes de trabajo» en Mercader Uguina,

J. R. (coord.) Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Madrid, La Ley, p. 39 e ss.

17 Este fenómeno cómpre distinguilo dos supostos conceptuados como servizos públicos impropios, en

que se produce unha regulamentación de actividades privadas consideradas de interese xeral, mais que

en absoluto se corresponden co exercicio dunha función pública por non seren actividades que o Estado

asumise como propias. Véxase sobre este tema a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Contencioso)

de 28 de xaneiro de 2010, recurso 2056/2007, fundamento terceiro (o subliñado é noso):

... xunto ao fenómeno de asunción de actividades por parte das administracións públicas a través da

publicatio, como garantía formal da persoa administrada, aparece o de intervención pública destas,

porque a Administración, considerando que teñen interese xeral, procede a establecer un marco

xeral de referencia, dentro do cal os servizos se prestan con control e vixilancia dos poderes públi-

cos. Este fenómeno de regulamentación de actividades ten lugar a respecto tanto de servizos públi-

cos concorrentes como de servizos privados, mais de interese público. Isto último ocorre coa actividade

do transporte público por medio do taxi, condicionada no seu exercicio a normas de obrigatorio
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O Tribunal Constitucional non exclúe a utilización desta vía se se xustifica como
unha medida necesaria para a consecución de fins públicos, caso en que lle corres-
ponde ao Estado a regulación do exercicio das funcións públicas da forma máis con-
veniente para conseguir o interese xeral (F. 4, C). A configuración destas asociacións
a que a lei atribúe o exercicio de funcións públicas xustifica que se esixan determina-
dos requisitos para a súa constitución, dado que só existen na medida e co alcance
previsto na lei18.

cumprimento, ditadas inicialmente ao abeiro do artigo 1.4 do Regulamento de servizos de corporacións

locais, aprobado por Decreto de 17 de xuño de 1955 (RCL 1956, 85), que lles permitía aos concellos

interviren na actividade dos seus administrados, entre outros, nos servizos destinados ao público

mediante a utilización especial ou privativa de bens de dominio público, para impor a prestación

daqueles debidamente e baixo tarifa... O proceso de regulamentación de actividades privadas de

interese xeral que, como acabamos de ver, ten un exemplo característico na do transporte por medio

de taxi, fixo que a doutrina e a xurisprudencia deste Tribunal Supremo a cualificase como servizo

público impropio ou virtual cuxa prestación implica unha relación de suxeición especial coa Admi-

nistración, a cal regula o réxime de licenzas, dereitos, obrigas e mesmo sancións (estas últimas

deron lugar a diversas sentenzas desta sala referidas especialmente ao principio de legalidade).

18 Sobre este tema véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 113/1994, de 14 de abril; 179/1994,

de 16 de xuño; 5/1996, de 16 de xaneiro; 107/1996, de 12 xuño; 173/1998, de 23 de xullo; e 135/2006,

de 27 de abril. Na STC 244/1991, a propósito da afiliación obrigatoria a unha asociación mutuo-benéfi-

ca, dise o seguinte (F. 4):

A cuestionada afiliación obrigatoria á asociación mutuo-benéfica, e o correspondente deber de coti-

zación a esta, aseguran unha finalidade pública e cumpren obxectivos constitucionalmente impostos

aos poderes públicos (arts. 41 e 50 da CE), cuxa persecución non pode deixarse á asociación espon-

tánea dos interesados, e que transcende a esfera en que opera o libre fenómeno asociativo dos priva-

dos. Este réxime de protección ou aseguramento social atopa un instrumento axeitado nesta estrutura

mutualista, coa consecuente repartición mutual dos correspondentes riscos sociais, e para o que

resulta necesaria a obriga de inscrición e o consecuente deber de cotización, sen cuxa prestación

patrimonial non podería conseguirse o cumprimento do fin de protección social perseguido. Esa

pertenza obrigatoria, e a cota correspondente, é o instrumento necesario e imprescindible para o

cumprimento do fin público constitucionalmente relevante que se quere perseguir mediante a crea-

ción da asociación mutual, e ha de considerarse constitucionalmente xustificada, de acordo coa

doutrina deste tribunal (SSTC 67/1985, fundamento xurídico terceiro; 89/1989, fundamento xurídico

sétimo, e 139/1989, fundamento xurídico segundo), a pertenza obrigatoria que o demandante cues-

tiona. Iso implica que non vulnera o dereito á liberdade negativa de asociación recoñecido no artigo

22.1 da CE, polo que a demanda de amparo ha de ser desestimada.

Sobre a Administración corporativa, véxase o F. 9 da STC 107/1996 (cámaras oficiais de comercio,

industria e navegación):

Como puxo de relevo a doutrina constitucional, o principio xeral de liberdade e a liberdade negativa

de asociación (arts. 10.1 e 22 da CE), por un lado, e a lexitimidade constitucional da Administración

corporativa, en que se encomendan funcións xurídico-públicas a certas agrupacións sociais (arts.

9.2, 36 e 52 da CE), polo outro, «xeran certo grao de tensión interpretativa no interior da Constitu-

ción» que «non pode ser resolto desde un dos seus extremos, senón, pola contra e como vimos

operando, a partir dunha interpretación sistemática e global dos preceptos constitucionais implica-

dos; dito doutro modo, só pode ser resolto desde o principio de unidade da Constitución» (SSTC

113/1994 e 179/1994).
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Todo o que nesta sentenza se di a respecto da posibilidade de os suxeitos privados
realizaren funcións públicas (deixando á marxe todas as cuestións relativas ao dereito
de asociación) parece que pode aplicarse ao tipo de asociacións que son as mutuas,
e tamén ás empresas que colaboran na xestión da actividade de seguridade social,
porque a teor do artigo 41 da CE é posible (por non o prohibir) que o Estado poida
organizar a través destes suxeitos privados a súa intervención no ámbito da seguridade
social e atribuírlles funcións públicas. Deste modo, o Estado, por establecerse no
artigo 41 da CE que a actividade de seguridade social ten que suxeitarse a un réxime
público, asume esta actividade como propia e intervén nela non só a través da súa
propia organización instrumental, a Administración pública, senón tamén a través de
suxeitos privados aos cales atribúe o exercicio de funcións públicas de carácter admi-
nistrativo relativas a un sector da vida social.

Isto supón que as actividades de seguridade social que realizan os suxeitos privados
son funcións públicas en materia de seguridade social que non se confunden coas que
poida realizar a Administración, así como tampouco implica que a Administración
sexa a súa titular, e iso sen prexuízo de que o Estado, a través da Administración,
poida realizar funcións de vixilancia e control das actividades dos suxeitos privados
por se tratar de actividades sometidas a un réxime público19.

De acordo con esta formulación, a actividade de seguridade social é unha función
pública, e por derivación, un servizo público que pode ser prestado pola Administra-
ción e polos suxeitos privados a que o ordenamento especificamente autorice. Non se
aplicaría aquí o concepto de servizo público impropio ou virtual cando é realizado por
particulares, por referirse este unicamente ás actividades privadas consideradas de
interese xeral20, mais que non constitúen unha función pública, ao contrario do que
acontece coa actividade da seguridade social.

19 As funcións cualificadas como servizo público quedan colocadas nunha especial relación de depen-

dencia a respecto dos poderes públicos con independencia de cal for o título (autorización, concesión

etc.) que fai posible a súa prestación (STC 35/1983, F. 3).

20 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª) de 5 de

marzo de 2004 (RX 2004\1195), segundo a cal:

Como se refire na Sentenza do Tribunal Supremo de 15 de xuño de 1998 (RA 8032/1991; RX 1998,

4761) o artigo 38 da Constitución, ao proclamar a liberdade de empresa «posibilita unha modula-

ción, e, sen prexuízo do seu indubidable valor institucional (STC 83/1984, de 24 de xullo [RTC

1984, 83]) son moi numerosas as normas que no noso dereito disciplinan, regulan e limitan o exercicio

de profesións e oficios e impoñen diversos requisitos desde a cobertura que proporciona á Adminis-

tración a publicatio daqueles como servizos públicos propios ou impropios. E a este respecto debe

terse en conta a doutrina das sentenzas deste tribunal de 28 de outubro de 1988 (RX 1988, 8354) e 17
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Non obstante, cómpre dicirmos que (en palabras do Tribunal Constitucional) a idea
de servizo público non constitúe unha noción unívoca e si un concepto moi debatido
pola doutrina científica, con detractores e valedores, suxeito a distintas elaboracións e
utilizado en diversos momentos históricos con finalidades tamén distintas (STC 127/
1994, F. 6, B)21.

de xuño de 1997 (RX 1997, 6092), segundo a cal «o dereito á liberdade de empresa debe acomodar-

se á norma específica que regule a actividade a que se contrae...», sempre que as limitacións que se

impoñan non teñan un carácter irrazoable, non sexan arbitrarias e si xustificadas pola índole da

actividade e a entrada en xogo doutros intereses dignos de protección».

A liberdade de empresa que, segundo refire o Tribunal Constitucional na Sentenza 109/2003, de 5 de

xuño (RTC 2003, 109), vén establecer os límites dentro dos cales han de moverse necesariamente os

poderes públicos ao adoptaren medidas que incidan sobre o sistema económico da nosa sociedade,

cuxo mantemento está asegurado por unha dupla garantía, a da reserva de lei e a que resulta da

atribución a cada dereito ou liberdade dun contido esencial, de cuxo núcleo nin sequera o lexislador

pode dispor, permite a imposición de restricións que son tolerables, desde a perspectiva constitucio-

nal, «sempre que sexan proporcionadas de modo que, por axeitadas, contribúan á consecución do fin

constitucionalmente lexítimo a que propenden e por indispensables deban ser inevitablemente pre-

feridas a outras que puidesen supor, para a esfera da liberdade xurídica protexida, un sacrificio

menor». Debe sinalarse que a Administración, vinculada a satisfacer o interese xeral conforme orde-

na o artigo 103 da Constitución (RCL 1978, 2836), non pode desentenderse do funcionamento regu-

lar do servizo de transporte público de viaxeiros realizado en automóbiles de turismo que teñen a súa

orixe nos principais aeroportos radicados no seu territorio para preservar os intereses de mobilidade

dos usuarios das liñas aéreas e afectados, polo que imprime aos titulares das licenzas as condicións

necesarias para o desenvolvemento da actividade que teñan alcance xeral e non-discriminatorio,

sexan proporcionadas e se xustifiquen no interese do servizo.

21 Sobre este tema, véxase a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Contencioso-Administrativo, Sec-

ción 4.ª) de 11 de maio de 2005 (RX 2005\3253), segundo a cal (F. 5):

A erosión do tradicional concepto de servizo público foi patente desde os inicios da Comunidade

Europea (Tratado de Roma [LCEur 1986, 8]) até a actual Unión Europea, pois a libre competencia

constitúe un dos eixes esenciais para o funcionamento dos estados membros xustamente en razón da

liberdade de mercado, esencial para o concepto de mercado único baseado, fundamentalmente, no

principio da libre concorrencia. Optou a LCAP (RCL 1995, 1485, 1948) por non definir o concepto

do servizo público. Si achamos no ámbito da Lei de bases de réxime local (RCL 1985, 799, 1372),

no seu artigo 85.1, unha cualificación de servizos públicos locais que engloba todos cantos tenderen

á consecuencia dos fins sinalados como da competencia das entidades locais. Previamente o artigo

25.1 establece que o municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias,

pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos públicos contribuíren a satisfacer

as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. A epígrafe 2 inclúe na alínea l) entre outros

servizos o de subministración de auga, rede de sumidoiros e tratamento de augas residuais.

Tampouco se atopa tal concepto no ámbito do Estatuto de autonomía andaluz (RCL 1982, 47 e LAN

1982, 53), senón que a nosa Constitución (RCL 1978, 2836) no seu artigo 148.1.7 establece que a

agricultura e gandaría, de acordo coa ordenación xeral da economía, constitúen competencias que

poden ser asumidas polas comunidades autónomas. Así, o Real decreto 3490/1981, de 29 de decembro

(RCL 1982, 318 e LAN 1982, 184), transferiu competencias á Xunta de Andalucía en materia de

agricultura e pesca. En paralelo, o Estatuto de autonomía da Comunidade Autónoma andaluza decla-
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Tampouco se trataría dunha fórmula de xestión indirecta de servizos públicos por parti-
culares mediante a técnica da concesión22, nin do exercicio dunha actividade libre suxeita
a autorización administrativa. Ao contrario, trátase dunha actividade de xestión dun
servizo público de seguridade social que pode ser realizada directamente por suxeitos
privados en virtude da posibilidade que cómpre recoñecerlle ao poder público, a tra-
vés do ordenamento, de poder atribuírlles aos suxeitos privados, no marco dun réxi-
me público, o exercicio de funcións públicas relativas a un sector da vida social23.

ra a competencia exclusiva en tal materia (arts. 18.1.4 e 20). Por iso, con independencia de que a

administración autonómica cualifique unha actividade como servizo público, non debe recibir tal

denominación cando a súa natureza deriva das potestades inherentes á policía de fomento. Certamente

pode haber certo solapamento entre servizo público e potestades administrativas por canto ambos

coinciden en actividades despregadas pola Administración para satisfacer o interese xeral, mais o

feito de satisfacer unha finalidade pública competencia da Administración non ten por que lle confe-

rir á actuación a natureza de servizo público.

22 Sobre este tema, véxase DESDENTADO BONETE, A. (2008) «Mutuas de accidentes de trabajo y Seguridad

Social: puntos críticos desde la perspectiva de la gestión de la incapacidad temporal» Actualidad Labo-

ral 6. Segundo este autor (o subliñado é noso):

Non hai concesión administrativa, porque non hai atribución da xestión dun servizo público a un

suxeito privado mediante unha técnica contractual, senón autorización para exercer unha actividade

a que se ten dereito a acceder de se cumpriren determinados requisitos, co cal que estamos máis ben

no marco das técnicas da actividade administrativa de limitación ou de policía e non nas propias da

xestión indirecta de servizos públicos. A xestión non se lles concede ás mutuas, senón que estas, en

determinadas condicións, acceden a unha esfera de actuación propia, porque a reserva da seguridade

social á xestión pública non foi completa (J. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de derecho administra-

tivo, vol. II, CEURA, Madrid, 1999, páxs. 309-312). Non hai delegación, nin sequera intersubxectiva,

porque nin hai acto de transferencia da competencia nin cabe revogación (R. PARADA VÁZQUEZ,

Derecho administrativo, T. II, Marcial Pons, Madrid, 2005, páxs. 52 e 53). Tampouco estamos ante

un fenómeno de descentralización ou desconcentración. A descentralización supón un cambio

organizativo a través dunha transferencia de funcións, que vai dun centro a unha periferia territorial

ou institucional (descentralización territorial ou funcional). A desconcentración reproduce este fe-

nómeno, mais dentro da mesma persoa; é interorgánica e non intersubxectiva (R. PARADA VÁZQUEZ,

op. cit., páxs. 40-46). Ora ben, no caso das mutuas de accidentes de traballo non hai esa saída de

competencias desde o centro. Este –o ámbito da xestión pública– conserva a súas competencias –

non as transfire– e concorre coas mutuas na mesma actividade. En materia de seguridade social a

descentralización produciuse dentro da xestión pública, primeiro mediante unha descentralización

institucional, logo cunha descentralización territorial engadida.

A STC 127/1994 di no F. 6, B, que «a técnica concesional para a xestión indirecta por [sociedades

anónimas] en que a declaración de servizo público se traduce é unha variante de autorización previa que

non vén vedada pola Constitución... como dixemos na STC 108/1993 F. 3… a concesión é o acto admi-

nistrativo que permite o acceso dunha persoa física ou xurídica á xestión indirecta do servizo público...

de maneira que se establece a partir dela unha peculiar relación de colaboración entre a Administración

que a concede e o concesionario no ámbito da concesión do servizo».

23 Neste sentido, DESDENTADO BONETE, A. (2008) op. cit., ao se referir á actividade das mutuas de acciden-

tes de traballo fala dun modelo de «xestión pública por suxeitos privados».

FRANCISCO REQUEJO GUTIÉRREZ



273

3. Repartición constitucional de competencias en materia de seguridade social

O artigo 137 da CE establece que o Estado se organiza territorialmente en municipios,
provincias e comunidades autónomas, e recoñécelle a cada unha destas entidades au-
tonomía para a xestión dos seus respectivos intereses. Partindo desta concepción do
Estado, establécese unha repartición de competencias entre o Estado e as comunida-
des autónomas24 en que polo que á seguridade social se refire interesa destacar o
seguinte.

Segundo o artigo 149.1.17, o Estado ten competencia exclusiva sobre as seguintes
materias: «Lexislación básica e réxime económico da seguridade social, sen prexuízo
da execución dos seus servizos polas comunidades autónomas»25. Ao lle atribuír a
Constitución competencia exclusiva ao Estado en materia de lexislación básica da
seguridade social, iso supón que, no noso sistema, o que sexa seguridade social de-
penderá do que determine o lexislador estatal.

Tamén lle atribúe a Constitución ao Estado competencia exclusiva en materia de réxime
económico da seguridade social. Con iso está a aludirse á facultade de decidir o mo-
delo conforme ao cal se han de cubrir as esixencias patrimoniais e financeiras necesa-
rias para o exercicio da actividade, ou o que é o mesmo, o tipo de operacións ou
negocios xurídicos que servirán de base económica á actividade da seguridade social
[réxime de repartición (actividades de seguro) ou de capitalización (operacións de
capitalización)].

Neste punto convén sinalarmos que a seguridade social persegue unha cobertura recí-
proca ou mutua de necesidades que afectan as persoas. A seguridade social constitúe
unha mutualidade de persoas afectadas por idénticos riscos cuxa viabilidade será tan-
to maior canto maior sexa o número de persoas que agrupe. Isto xustifica as compe-
tencias lexislativas do Estado sobre todo o territorio nesta materia. O Estado debe
procurar deseñar un modelo de explotación que abranga a todas as persoas do territo-
rio, posto que modelos de seguridade social independentes localizados en entidades
territoriais distintas da estatal poderían resultar insustentables se as súas dispoñibili-
dades financeiras non fosen suficientes. Ademais, a explotación da seguridade social

24 Sobre o proceso autonómico véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto;

e sobre os conceptos de lexislación e execución, véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 18/1982,

de 4 de maio.

25 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 124/1989, de 7 de xullo, sobre réxime económico.
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no ámbito estatal permite realizar unha redistribución da riqueza entre as distintas
partes do territorio e aplicar o principio de solidariedade interterritorial.

Polo que se refire ás comunidades autónomas, o artigo 148.1, epígrafes 20 e 21, esta-
blece que poderán asumir competencias nas seguintes materias: «20. Asistencia so-
cial»26, e «21. Sanidade e hixiene». A lexislación e execución destas materias corres-
póndenlles ás comunidades autónomas que as asumisen nos seus estatutos de
autonomía.

Na terminoloxía da Constitución, a seguridade social e a asistencia social constitúen
actividades diferentes. No tocante a isto, interesa salientar que o lexislador estatal,
mediante a Lei 26/1990, de 20 de decembro, incluíu entre as prestacións da Seguridade
Social, as prestacións non-contributivas de xubilación e invalidez. A exposición de
motivos desta lei sinala que unha das razóns de lles atribuír a estas prestacións a
natureza de prestacións de seguridade social é a de asegurar unhas prestacións míni-
mas aos cidadáns en estado de necesidade, en substitución de anteriores mecanismos
asistenciais que non cubrían suficientemente esta situación.

Todo o que inclúa o Estado na lexislación básica como seguridade social (tanto con-
tributiva como non-contributiva) ten aplicación xeral e directa en toda España e está
excluído da competencia normativa das comunidades autónomas. A asistencia social
que corresponde ás comunidades autónomas será toda a que teña que ver coa protec-
ción das persoas en situación de necesidade, que non estea cuberta pola Seguridade
Social27.

26 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 239/2002, de 11 de decembro, sobre o complemento

das pensións non-contributivas polas comunidades autónomas. Así mesmo, véxase a Sentenza do Tribu-

nal Constitucional 76/1986, de 9 de xuño, sobre a noción de asistencia social.

27 O Convenio europeo sobre asistencia social e médica de 11 de decembro de 1953 e a Carta social

europea de 18 de outubro de 1961 falan de medidas tendentes a lles conceder ás persoas sen recursos

abondos os medios de subsistencia e os coidados que o seu estado require. As prestacións non-contribu-

tivas exclúense nestes textos da asistencia social por esta se achar especificamente orientada a satisfacer

as necesidades sociais da poboación con que exista un especial vínculo. Iso non impide que teñan natureza

asistencial, mais exclúense das normas que impoñen aplicar un mesmo trato aos estranxeiros que aos

nacionais.

As prestacións non-contributivas tamén se excluíron nos textos internacionais das normas sobre coordi-

nación e cómputo recíproco para ter dereito a elas nos casos en que a súa finalidade for protexer as

persoas con discapacidade –entendo que incluída a vellez– en estreita vinculación co contexto social de

cada unha desas persoas no estado membro de que se tratar (artigo 70 do Regulamento da Comunidade

Europea 883/2004).
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Segundo a Recomendación 1992/441/CEE, de 24 xuño, do Consello da Comunidade
Europea, «a creación dunha garantía de recursos e de prestacións é tarefa da protec-
ción social… [e] corresponde aos Estados membros cualificar, con tal fin, a natureza
xurídica das disposicións destinadas a proporcionaren a devandita garantía, as cales,
na maioría dos estados membros, non competen á seguridade social».

Atendendo ás anteriores normas, os suxeitos públicos que, dentro da repartición cons-
titucional de competencias, poden realizar a actividade de seguridade social son o
Estado e as comunidades autónomas: o Estado, lexislando e executando os servizos
de seguridade social que non fosen asumidos polas comunidades autónomas; as co-
munidades autónomas, executando os servizos de seguridade social asumidos nos
seus estatutos que o Estado lles transferise (a través das comisións mixtas previstas
nos estatutos de autonomía).

Na situación actual, as actividades de seguridade social que realiza o Estado, para
alén da de lexislar, son todas as que se refiren á formalización da relación xurídica de
aseguramento (inscrición de empresas e afiliación, altas e baixas de traballadores na
seguridade social), a recadación de cotas e a xestión das prestacións económicas,
excluídas as de xubilación e invalidez na súa modalidade non-contributiva. Pola súa
vez, as comunidades autónomas xestionan, por se lles transferiren, as prestacións
económicas de xubilación e invalidez na súa modalidade non-contributiva e as
prestacións de asistencia sanitaria28.
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Resumo

Este traballo trata sobre o contido da Lei orgánica 1/2004, de medidas de protección inte-

gral contra a violencia de xénero, en particular no referido á asistencia social e á Seguridade

Social.

Palabras chave: Seguridade Social, pensións asistenciais, violencia de xénero.

Abstract

About the content of the organic Law 1/2004, over measures for comprehensive protection

against gender violence, in particular, with regard to public assistance and social security.

Keywords: Social Security, public assistance pensions, gender violence.
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1. A Lei orgánica 1/2004

Tal e como xa apuntou a doutrina máis autorizada no seu momento, até a publicación
da Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra
a violencia de xénero (en diante, LVX), «o noso dereito da seguridade social non
consideraba, en ningunha das súas normas, a violencia doméstica»1, cunha das súas
manifestacións máis transcendentais na «ausencia de prestacións sociais públicas a
favor das vítimas»2. Pois ben, esa ausencia vai ser precisamente o que nos ocupe de
agora en diante, coa finalidade de comprobar como e en que medida as administracións
públicas (como garantes de outorgar protección social ás vítimas da violencia de xénero)
instrumentalizaron o novidoso mandato legal.

Como non podía ser doutro xeito, esa busca debe comezar atendendo ao disposto na
LVX, que dedica o seu título II (rubricado «Dereitos das mulleres vítimas da violen-
cia de xénero»3) precisamente a intentar garantir «o dereito de acceso á información e
á asistencia social integrada, a través de servizos de atención permanente, urxente e
con especialización de prestacións e multidisciplinariedade profesional»4, e establece
tamén «medidas de protección no ámbito social, modificando o [ET], e medidas de
apoio económico, modificando a [LXSS]»5, así como axudas sociais «para lles garan-
tir ás vítimas da violencia de xénero que carezan de recursos económicos unhas axudas...
naqueles supostos en que se estime que a vítima debido á súa idade, falta de prepara-
ción xeral especializada e circunstancias sociais non vai mellorar de forma substan-
cial a súa empregabilidade... [que terán] como obxectivo fundamental facilitarlle uns
recursos mínimos de subsistencia que lle permitan independizarse do agresor»6.

1 LOUSADA AROCHENA, J. F. (2009) «Aspectos laborales y de seguridad social de la violencia de género en
la relación de pareja» Revista del Poder Judicial 88, p. 268.
2 Ibidem. Resulta curioso comprobar como a protección das vítimas da violencia de xénero é un proble-
ma de carácter global e antiquísimo, sobre o que poden atoparse antecedentes remotos mesmo no Xapón
feudal. Durante o período coñecido como Kamakura [isto é, aquel durante o cal «o clan Minamoto
situou a súa sede oficial, o shogunato, en Kamakura… anos 1185-1333 d. C.», segundo a cronoloxía
sentada por HANE, M. (2006) Breve historia de Japón. Madrid, Alianza Editorial, p. 10], as esposas dos
samurais «vítimas... de violencia de xénero encontraron amparo nos chamados “templos de divorcio”
(enkiridera)... así, por exemplo, o templo Tôkei de Kamakura proporcionou un albergue seguro a unhas
70 ou 80 mulleres» [SCHWENTKER, W. (2006) Los samuráis. Madrid, Alianza Editorial, p. 91].
3 Arts. 17 a 28.
4 Segundo confesa a exposición de motivos da LVX.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Así, atopámonos, por un lado, con que o artigo 19 da norma establece un dereito á
asistencia social integral, ao lles recoñecer ás «mulleres vítimas da violencia de xénero...
dereito a servizos sociais de atención, de emerxencia, de apoio e acollida e de recupe-
ración integral... por parte das comunidades autónomas e as corporacións locais»7;
mentres que o artigo 21, que é o que se preocupa dos «dereitos laborais e de seguridade
social», recoñece o dereito da «traballadora vítima da violencia de xénero... á redución
ou á reordenación do seu tempo de traballo, á mobilidade xeográfica, ao cambio de
centro de traballo, á suspensión da relación laboral con reserva do posto de traballo e
á extinción do contrato de traballo»8, o que dará lugar, en caso de suspensión e extin-
ción do contrato, á «situación legal de desemprego»9.

Ora ben, malia ese intento de exhaustividade da norma, que xa recoñeceu o dereito da
muller vítima da violencia de xénero a prestacións de seguridade social, asistencia
social e servizos sociais, baixo o título de «Dereitos económicos», o capítulo IV da
Lei preocúpase de establecer o que denomina «axudas sociais».

2. As axudas sociais

No artigo 27 da LVX, en efecto, regúlase unha axuda social que en realidade vén ser
unha indemnización a tanto alzado de carácter asistencial, e que se concreta nunha axu-
da de pagamento único «equivalente ao de seis meses de subsidio por desemprego»10,
ampliable até doce meses «cando a vítima da violencia exercida contra a muller tivese
recoñecida oficialmente unha minusvalía en grao igual ou superior ao 33 por 100»11.

7 Epígrafe 1. Pola súa parte, a epígrafe 5 amplía a protección aos «menores que se atopen baixo a patria
potestade ou garda e custodia da persoa agredida».
8 Epígrafe 1.
9 Epígrafe 2. Á súa vez, a epígrafe 5 ocúpase das traballadoras por conta propia, de tal maneira que «para
facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, suspenderáselles a obriga de
cotización durante un período de seis meses, que lles serán considerados como de cotización efectiva
para os efectos das prestacións da Seguridade Social. Así mesmo, a súa situación será considerada como
asimilada á alta».
10 Art. 27.2.
11 Ibidem. Conforme ao art. 27.4 da LVX, «no caso de a vítima ter responsabilidades familiares, o seu
importe poderá alcanzar o dun período equivalente ao de 18 meses de subsidio, ou de 24 meses se a
vítima ou algún dos familiares que conviven con ela ten recoñecida oficialmente unha minusvalía en
grao igual ou superior ao 33 por 100, nos termos que establezan as disposicións de desenvolvemento
desta lei».
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Dicimos que esa axuda presenta carácter asistencial por unha razón: só se lles conce-
de ás vítimas da violencia de xénero que carezan de rendas superiores (en cómputo
mensual) ao 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional
de dúas pagas extraordinarias. Curiosamente, a norma non se limita a establecer ese
requisito de carencia de rendas para o acceso á axuda, senón que vai un pouco máis
alá e condiciónaa ao feito de que se presuma «que debido á súa idade, falta de prepa-
ración xeral ou especializada e circunstancias sociais, a vítima terá especiais dificul-
tades para obter un emprego e pola devandita circunstancia non participará nos pro-
gramas de emprego establecidos para a súa inserción profesional»12, o que ao meu
modo de ver non resulta máis que o establecemento dunha presunción que, xuridi-
camente, se constitúe como iuris tantum, mais que de feito se instaura como iuris et

de iure.

Así construída, como axuda de carácter asistencial, non é de estrañar que a norma,
facendo caso á distribución competencial da Constitución e esquecendo a artificiosa
(e, a meu parecer, completamente errónea) interpretación do Tribunal Constitucional,
optase por financiala «con cargo aos orzamentos xerais do Estado»13, aínda que a súa
concesión se deixa ás «Administracións competentes en materia de servizos sociais»14.

Con todo, a previsión legal non remata aquí, senón que na epígrafe 5 do artigo 27
afirma literalmente o seguinte: «Estas axudas serán compatibles con calquera das
previstas na Lei 35/1995, de 11 de decembro, de axudas e asistencia ás vítimas de
delitos violentos e contra a liberdade sexual». Significa isto que xa existían medidas
de protección social fronte á violencia de xénero antes da LVX? Ao meu modo de ver
(e neste particular coincido co maxistrado Lousada Arochena), a resposta debe ser
necesariamente negativa, xa que mentres que a Lei 35/1995 establecía axudas só en
beneficio das vítimas de delitos dolosos e violentos15, así como as vítimas dos delitos
contra a liberdade sexual16, a LVX ten por finalidade previr, sancionar e erradicar a
violencia de xénero e prestarlles asistencia ás vítimas17, e para obter as axudas sociais
do seu artigo 27 abonda con acreditar que existe unha orde de protección en favor da

12 Art. 27.1.
13 Art. 27.3.
14 Ibidem.
15 Cfr. o seu art. 1.1.
16 Cfr. o seu art. 1.2.
17 Art. 1.2 da LVX.
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vítima18, ou «mesmo o informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indi-
cios de que a demandante é vítima da violencia de xénero até que se dite a orde de
protección»19.

Trátase, polo demais, dunha axuda pública que atopa o seu desenvolvemento regula-
mentario no Real decreto 1452/2005, de 2 de decembro20. Dela son de destacar varias
novidades en relación co establecido no artigo 27 da LVX, a saber:

1) As especiais circunstancias para obter un emprego deben acreditarse a través dun
informe do Servizo Público de Emprego21, o que, segundo entendo, constitúe
unicamente un requisito ad probationem22.

2) O modo de determinación do requisito da carencia de rendas, para o que apenas se
terán en conta as rendas ou os ingresos de que dispoña ou poida dispor a solicitante da
axuda. Non se computan para estes efectos as rendas ou os ingresos doutros membros
da unidade familiar que convivan coa vítima23, agás de se teren responsabilidades
familiares24, en cuxo caso «se entenderá que cumpre o requisito de carencia de rendas
cando a renda mensual do conxunto da unidade familiar, dividida polo número de
membros que a compoñen, non supere o 75% do salario mínimo interprofesional»25.

3) Concrétase o importe das axudas no suposto de que a vítima teña responsabilida-
des familiares26.

18 Cfr. o art. 23 da LVX.
19 Art. 23 da LVX.
20 BOE de 17 de decembro de 2005.
21 Art. 3.b).
22 O contido de tal informe concrétase no art. 5.
23 Art. 4.
24 O art. 7 define que debe entenderse por responsabilidades familiares.
25 Ibidem.
26 No art. 6 indícase o que segue:

1. O importe desta axuda será, con carácter xeral, equivalente ao de seis meses de subsidio por
desemprego.

2. Cando a vítima de violencia de xénero tivese responsabilidades familiares, o importe da axuda
será o equivalente a:

a) Doce meses de subsidio por desemprego, cando a vítima tivese ao cargo un familiar ou menor
acollido.
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4) E establécense como causas de reintegro das cantidades percibidas pola vítima a
súa obtención «sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, ou a falsear ou
ocultar os feitos ou datos que impedisen a súa concesión»27.

3. As prestacións por desemprego

Comentabamos antes que a LVX se ocupa no artigo 21 do dereito a prestacións por
desemprego das traballadoras vítimas da violencia de xénero indicando de xeito lacó-
nico que a suspensión e extinción do contrato de traballo por tal causa dará lugar á
situación legal de desemprego nos termos previstos na Lei xeral da Seguridade Social
(en diante, LXSS). E así é, en efecto, xa que o artigo 208 da LXSS considera como
situacións legais de desemprego, dunha banda, cando se extinga a relación do contra-
to «por resolución voluntaria por parte do traballador, nos supostos previstos en [o

b) Dezaoito meses de subsidio por desemprego, cando a vítima tivese ao cargo dous ou máis familiares
ou menores acollidos, ou un familiar e un menor acollido.

3. Cando a vítima de violencia de xénero tivese recoñecido oficialmente un grao de minusvalía igual
ou superior ao 33 por cento, o importe da axuda será equivalente a:

a) Doce meses de subsidio por desemprego, cando a vítima non tivese responsabilidades familiares.

b) Dezaoito meses de subsidio por desemprego, cando a vítima tivese ao cargo un familiar ou menor
acollido.

c) Vinte e catro meses de subsidio por desemprego, cando a vítima tivese ao cargo dous ou máis
familiares ou menores acollidos, ou un familiar e un menor acollido.

4. Cando a vítima de violencia de xénero tivese ao cargo a un familiar ou un menor acollido, que
tivese recoñecido oficialmente un grao de minusvalía igual ou superior ao 33 por cento, o importe da
axuda será equivalente a:

a) Dezaoito meses de subsidio por desemprego, cando a vítima tivese ao cargo un familiar ou menor
acollido.

b) Vinte e catro meses de subsidio por desemprego, cando a vítima tivese ao cargo dous ou máis
familiares ou menores acollidos, ou un familiar e un menor acollido.

5. Cando a vítima de violencia de xénero con responsabilidades familiares ou o familiar ou menor
acollido con quen conviva tivese recoñecido oficialmente un grao de minusvalía igual ou superior ao
65 por cento, o importe da axuda será equivalente a vinte e catro meses de subsidio por desemprego.

6. Cando a vítima de violencia de xénero e o familiar ou menor acollido con quen conviva tivesen
recoñecido oficialmente un grao de minusvalía igual ou superior o 33 por cento, o importe da axuda
será equivalente a vinte e catro meses de subsidio por desemprego.

27 Art. 9.
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artigo] 49.1 m) do Estatuto dos traballadores28; e, da outra, cando se «suspenda a súa
relación laboral... no suposto contemplado na letra n) da epígrafe 1 do artigo 45 do
Estatuto dos traballadores»29.

Loxicamente, as prestacións por desemprego concédenselle á muller traballadora vítima
da violencia de xénero nos mesmos termos e condicións que a calquera outro traballador
que se atope en situación legal de desemprego. Poden rastrexarse, non obstante, ao
longo do articulado da LXSS, un par de particularidades no tocante ao recoñecemento
e goce da prestación por parte da muller vítima da violencia de xénero.

A primeira delas ten a ver coa acreditación da situación legal de desemprego, ou
mellor, coa acreditación pola traballadora de que se exerceu unha situación de violen-
cia de xénero, para o cal a disposición adicional 42 da LXSS esixe, ademais da «orde
de protección a prol da vítima» («ou, no seu defecto... o informe do Ministerio Fiscal
que indique a existencia de indicios sobre a condición de vítima da violencia de
xénero»), unha «comunicación escrita do empresario sobre a extinción ou suspensión
temporal da relación laboral». Isto, ao meu modo de ver pugna directamente co disposto
no artigo 23 da LVX, xa que este unicamente esixe –para acreditar, afirma, «as
situacións de violencia que dan lugar ao recoñecemento dos dereitos regulados neste
capítulo», isto é, entre outros, a prestacións por desemprego– a orde de protección en
favor da vítima.

Sexa como for, o certo é que o artigo 21 da LVX deixa a regulación da prestación por
desemprego a favor da muller traballadora vítima da violencia de xénero ao disposto
(«nos termos previstos», afirma) na LXSS. Con todo, entendo que para acceder á
prestación non abondaría coa orde de protección a prol da vítima, xa que esta non leva
consigo necesariamente a suspensión ou extinción do contrato de traballo, tal e como
se desprende do artigo 544 da Lei de axuizamento criminal.

28 Art. 208.1.1.e) da LXSS. Debe lembrarse que, de acordo co art. 49.1.m) do ET, o contrato de traballo
pode extinguirse por «decisión da traballadora que se vexa obrigada a abandonar definitivamente o seu
posto de traballo como consecuencia de ser vítima de violencia de xénero».
29 Art. 208.1.2 da LXSS. Pola súa parte, o art. 45.1.n) do ET considera como causa de suspensión do
contrato de traballo a «decisión da traballadora que se vexa obrigada a abandonar o seu posto de traballo
como consecuencia de ser vítima de violencia de xénero».
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A segunda desas particularidades é a que se considera no artigo 231 da LXSS (que é
o relativo ás obrigas dos traballadores solicitantes e beneficiarios de prestacións por
desemprego), a propósito do necesario compromiso de actividade30 que deben subs-
cribir necesariamente «os solicitantes e beneficiarios de prestacións e subsidios por
desemprego»31, xa que en tales casos o Servizo Público de Emprego deberá ter en conta
«a condición de vítima da violencia de xénero, para os efectos de temperar, en caso
necesario, o cumprimento das obrigas que se derivaren do compromiso subscrito»32.

4. As pensións de viuvez

Malia o que poida parecer simplemente atendendo ao disposto na LVX, o certo é que
a protección de seguridade social en favor das vítimas da violencia de xénero non se
esgota nas prestacións por desemprego. Se calquera se achega ao contido do artigo
174 da LXSS –que é o precepto onde se contén o groso da regulación das pensións de
viuvez do sistema da Seguridade Social– decatarase de que existe nel unha mención
expresa ás vítimas da violencia de xénero, ora ben, ao mesmo tempo seguro que se
decata de que esa mención, máis que para outorgarlles directamente unha prestación,
é para solucionar un imperdoable esquecemento do lexislador.

Até a promulgación da Lei 40/2007, de 4 de decembro33, de medidas en materia de
seguridade social, abondaba con estar ou que se estivese casado/a co cónxuxe falecido
para poder acceder ás pensións de viuvez, polo que podía existir unha pluralidade de
beneficiarios naqueles supostos en que a persoa causante casase varias veces (e se
divorciase ou anulase o matrimonio outras tantas). Nestas ocasións, a pensión, aínda
que única, dividíase entre todos os beneficiarios en proporción ao tempo de conviven-
cia co/a causante34. Mesmo no suposto de que existise unha única persoa beneficiaria

30 De conformidade co art. 231.2 da LXSS, «entenderase por compromiso de actividade o que adquirir a
persoa solicitante ou beneficiaria das prestacións de buscar activamente emprego, aceptar unha coloca-
ción axeitada e participar en accións específicas de motivación, información, orientación, formación,
reconversión ou inserción profesional para incrementar a súa ocupabilidade, así como de cumprir as
restantes obrigas previstas neste artigo».
31 Art. 27.1 da Lei 56/2003, de 16 de decembro, de emprego, e art. 231.1.h) da LXSS.
32 Art. 231.2 da LXSS.
33 BOE de 5 de decembro de 2007.
34 Como exemplo de repartición, véxase a Sentenza do Tribunal Supremo de 27 de xaneiro de 2004
(Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 849/2004).

O CONTIDO PRESTACIONAL DA LEI ORGÁNICA 1/2004,

DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO



286

e o matrimonio fose inexistente no momento do óbito, a pensión de viuvez había
corresponderlle nunha «contía proporcional ao tempo vivido co cónxuxe falecido»35.

En cambio, tras a publicación da Lei 40/2007, a pensión de viuvez quedaba condicio-
nada, no suposto de persoas divorciadas ou separadas xudicialmente «a que, sendo
acredoras da pensión compensatoria a que se refire o artigo 97 do Código civil, esta
quedase extinguida polo falecemento do causante»36. Deste xeito, a norma parecía
condicionar o dereito á pensión de viuvez das persoas divorciadas ou separadas
xudicialmente a que estas fosen acredoras da pensión compensatoria civil que se
outorga aos cónxuxes a que a separación ou o divorcio produciu un desequilibrio
económico que implica un empeoramento a respecto da situación de que gozaban
no matrimonio37. Dito con outras palabras: «se antes, para acceder á pensión de
viuvez, abondaba con estar casado (mediase ou non separación ou divorcio), hoxe en
día aquelas persoas que se separasen ou divorciasen só terán dereito a ela se no mo-
mento do falecemento de quen fora o seu cónxuxe son acredoras dunha pensión com-
pensatoria civil derivada da disolución do seu matrimonio, e esta se extingue co óbito
do causante»38.

Ora ben, de nos achegar á normativa civil, e máis en concreto ao artigo 97 do Código
civil –que é xustamente o precepto que regula a pensión compensatoria a que se refe-
ría a LXSS– atopámonos con que esa pensión compensatoria só se outorga se a sepa-
ración ou o divorcio produce un desequilibrio económico en relación coa posición do
outro cónxuxe, sempre que implique un empeoramento a respecto da súa situación
anterior no matrimonio. Así, suposto ese desequilibrio (que deberá resultar de con-
frontar a situación económica dos cónxuxes antes e despois da ruptura matrimonial),

35 Art. 174.2 da LXSS, na redacción anterior á Lei 40/2007.
36 Segundo a redacción dada ao art. 174 da LXSS polo art. 5.3 da Lei 40/2007.
37 Segundo o art. 97 do Código civil, «o cónxuxe a que a separación ou o divorcio produza un desequi-
librio económico en relación coa posición do outro, que implique un empeoramento na súa situación
anterior no matrimonio, terá dereito a unha compensación», que, «a falta de acordo dos cónxuxes, o
xuíz, en sentenza, determinará… tendo en conta as seguintes circunstancias: 1. Os acordos a que chegasen
os cónxuxes. 2. A idade e o estado de saúde. 3. A cualificación profesional e as probabilidades de acceso
a un emprego. 4. A dedicación pasada e futura á familia. 5. A colaboración co seu traballo nas activida-
des mercantís, industriais ou profesionais do outro cónxuxe. 6. A duración do matrimonio e da conviven-
cia conxugal. 7. A perda eventual dun dereito de pensión. 8. O caudal e os medios económicos e as
necesidades dun e outro cónxuxe. 9. Calquera outra circunstancia relevante».
38 RON LATAS, R. P. (2009) «Quo vadis, Legislator. El novedoso carácter regresivo de la Ley 40/2007 en
la protección de la viudedad en el sistema público español de Seguridad Social» Anuario de la Facultad

de Derecho de la Universidad de A Coruña 13, p. 725.
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a norma civil permitía compensar o desequilibrio económico derivado do divorcio
mediante unha pensión temporal, unha pensión por tempo indefinido ou unha presta-
ción única segundo determinase a sentenza ou o convenio regulador que puidesen
pactar os cónxuxes39.

Podía suceder, porén, que a beneficiaria de pensión de viuvez non obtivese ningunha
pensión compensatoria ao ter que abandonar o fogar conxugal por ser vítima da vio-
lencia de xénero. Desta maneira, a vítima da violencia de xénero veríase prexudicada
por esta circunstancia, de tal forma que a pesar de convivir anos, ou mesmo décadas,
co maltratador, podía ver como no momento do seu falecemento se lle denegaba o
acceso á pensión de viuvez.

Esa (insustentable) situación corrixiuse na Lei 26/2009, de 23 de decembro, de
orzamentos xerais do Estado para o ano 2010. A corrección tivo por obxecto non só as
pensións causadas tras a publicación da norma, senón que se prestou tamén atención
a aquelas causadas con anterioridade, como medio para paliar os desagradables efec-
tos que produciu a regulación introducida pola Lei 40/2007.

A primeira desas medidas correctivas (incluídas na disposición final terceira da Lei)
foi a de modificar o texto do artigo 174 da LXSS para engadir un inciso final que lles
recoñecía o dereito á pensión de viuvez (mesmo mediando separación ou divorcio) ás
mulleres que «aínda non sendo acredoras de pensión compensatoria, puidesen acredi-
tar que eran vítimas da violencia de xénero no momento da separación xudicial ou o
divorcio mediante sentenza firme, ou arquivo da causa por extinción da responsabili-
dade penal por falecemento; en defecto de sentenza, a través da orde de protección

39 Debe indicarse, no entanto, que antes da reforma operada no art. 97 do Código civil pola Lei 15/2005,
de 8 de xullo (con anterioridade o precepto limitábase a afirmar que «o cónxuxe a que a separación ou
divorcio produza desequilibrio económico en relación coa posición do outro, que implique un
empeoramento na súa situación anterior no matrimonio, ten dereito a unha pensión que se fixará na
resolución xudicial»), o Tribunal Supremo chegara a afirmar que «o contexto social permite e o sentir
social apoia unha solución favorable á pensión temporal» [Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do
Civil) de 9 de outubro de 2008, recurso 516/2005].

É dicir, que o Tribunal Supremo (ante o silencio da norma) aceptaba o carácter temporal da pensión
compensatoria con carácter xenérico, para a fixación da cal debían terse en conta factores tales como a
idade, a duración efectiva da convivencia conxugal, a dedicación ao fogar e aos fillos etc. E esa foi
xustamente a doutrina que recolleu a Lei 15/2005, de 8 de xullo, cando modificou o art. 97 do Código
civil, que agora permite compensar o desequilibrio económico derivado do divorcio mediante unha
pensión temporal, unha pensión por tempo indefinido ou unha prestación única segundo determinar a
sentenza ou (e isto é novidade) o convenio regulador que puideren pactar os cónxuxes.
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ditada ao seu favor ou informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indi-
cios de violencia de xénero, así como por calquera outro medio de proba admitido en
dereito».

A segunda desas medidas correctoras foi a de incorporar unha nova disposición tran-
sitoria décimo oitava á LXSS, como norma transitoria sobre a pensión de viuvez
naqueles supostos en que a separación ou o divorcio fose anterior ao 1 de xaneiro de
2008, en que se eliminaba o requisito de ser acredora de pensión compensatoria cando
«entre a data do divorcio ou da separación xudicial e a data do falecemento do cau-
sante da pensión de viuvez transcorra un período de tempo non superior a dez anos,
sempre que o vínculo matrimonial tivese unha duración mínima de dez anos e ademais
concorra no beneficiario algunha das condicións seguintes: a) A existencia de fillos
comúns do matrimonio; ou b) Que teña unha idade superior aos 50 anos na data do
falecemento do causante da pensión». Ao tempo, ampliaba a súa aplicación «aos
feitos causantes producidos entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2009,
e igualmente seralles de aplicación o disposto no artigo 174, epígrafe 2, desta lei».
É dicir, polo que aquí nos interesa, que as viúvas vítimas da violencia de xénero
durante a aplicación da Lei 40/2007 poderán solicitar a aplicación do art. 174 da
LXSS sen que sexa, pois, necesario que sexan acredoras da pensión compensatoria
civil.

Así o declarou o Tribunal Supremo na Sentenza de 26 de xaneiro de 201140. Nela
consta que a viúva casou no ano 1997, e o seu cónxuxe (de quen se separou por
sentenza en 1997, con renuncia das partes á pensión compensatoria) faleceu en marzo
de 2008, isto é, antes de que entrase en vigor a Lei 26/2009. Por tanto, o que debía
decidir o Alto Tribunal era se, malia todo, a viúva tiña dereito á pensión de viuvez
solicitada en marzo de 2008, cando se daba ademais a circunstancia de ser vítima da
violencia de xénero por parte do causante.

Así as cousas, o Tribunal Supremo, a pesar de que o feito causante da prestación e a
súa solicitude son anteriores en meses á entrada en vigor da reforma legal, decidiu
que «o problema formulado debe resolverse coa aplicación das modificacións intro-
ducidas na LXSS pola disposición final terceira da Lei 26/2009, de 23 de decembro,
de orzamentos xerais do Estado para 2010, concretamente nas súas epígrafes dez e
catorce»; e iso porque a literalidade da norma permite «chegar á conclusión de que a
recorrente ten dereito á pensión de viuvez que reclama».

40 Recurso 4587/2009.
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En efecto, ao estar acreditado «por calquera outro medio de proba admitido en dereito»
que no momento da separación xudicial a recorrente era vítima da violencia de
xénero, e producido o feito causante (falecemento do marido) o día 4 de marzo de
2008, é dicir, producido o feito causante entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de
decembro de 2009, «élle de aplicación o transcrito novo redactado da epígrafe 2 do
artigo 174 da LXSS, polo que non lle é esixible o requisito de ser acredora de pensión
compensatoria, por imperativo do último parágrafo in fine da nova disposición déci-
ma da LXSS, conforme á cal, aos feitos causantes producidos ente o 1 de xaneiro de
2008 e o 31 de decembro de 2009, “igualmente seralles de aplicación o disposto no
artigo 174, epígrafe 2, desta lei”».

5. A renda activa de inserción

Até agora viñemos glosando a protección social que a LVX outorga ás vítimas. Suce-
de, non obstante, que esa protección social non se esgota (malia a pretensión
interdisciplinar e exhaustiva da norma) co disposto nela. Paradoxalmente, unha das
prestacións máis importantes que se lles outorgan ás vítimas da violencia de xénero
nin sequera é mencionada pola LVX.

Trátase da renda activa de inserción, que se vén concedendo desde o ano 2000 coa
finalidade de lles dar cumprida resposta ás directrices sobre o emprego da Unión
Europea, que esixen combinar a garantía de ingresos con medidas axeitadas de inser-
ción laboral, a propor que os sistemas de prestacións sociais fomenten activamente a
capacidade de inserción das persoas paradas, en particular daquelas con maiores difi-
cultades41. Neste sentido, sucesivas normas viñeron regulando un programa de renda
activa de inserción en que se mesturan medidas de emprego activas con outras pasi-
vas, co duplo obxectivo de reinserción laboral e protección fronte ao desemprego.

Para tal fin, a disposición final quinta da LXSS habilita o Goberno para «regular
dentro da acción protectora por desemprego... o establecemento dunha axuda especí-
fica denominada renda activa de inserción, dirixida aos desempregados con especiais
necesidades económicas e dificultade para atopar emprego que adquiran o compromi-
so de realizar actuacións favorecedoras da súa inserción laboral». Deste modo, a ren-

41 Así se expresa a exposición de motivos do Real decreto 1369/2006, de 24 de novembro, que regula o
programa de renda activa de inserción para persoas desempregadas con especiais necesidades económi-
cas e dificultade para encontrar emprego.
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da activa de inserción configúrase normativamente como parte da acción protectora
por desemprego do réxime público da Seguridade Social, aínda que con carácter es-
pecífico e diferenciado do nivel contributivo e asistencial, cunha normativa específi-
ca mediante a cal se establecen programas de renda activa de inserción para as persoas
desempregadas que subscriban un compromiso de actividade, en virtude do cal
manifesten a súa plena dispoñibilidade para buscar activamente emprego, para traballar
e para participar nas accións ofrecidas polos servizos públicos de emprego e dirixidas
a favorecer a súa inserción laboral. A partir dese compromiso, aplicaranse distintas
políticas de emprego, activas e pasivas, aos diferentes colectivos a que se dirixe o
programa, isto é, desempregados en situación de necesidade e cuxas posibilidades de
ocupación son menores. E é precisamente dentro deste colectivo onde debemos bus-
car a protección ás vítimas da violencia de xénero.

Aínda que creada, ou mellor normada, por vez primeira no ano 200042 a renda activa
de inserción, esta non se preocupou das vítimas da violencia de xénero até o ano
2002, ao ampliar a Lei 45/2002, de 12 de decembro, o colectivo de persoas paradas
con acceso ao programa de renda activa de inserción e incluír nel aquelas «vítimas da
violencia doméstica», debendo entenderse por tales todas aquelas persoas que acredi-
ten a condición de «vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade
familiar de convivencia»43.

Como se pode observar, a norma referíase ás vítimas da violencia doméstica, non ás
da de xénero. A referencia expresa ás vítimas da violencia de xénero non se fai até a
promulgación do Real decreto 205/2005, de 25 de febreiro, en que se substitúe as
vítimas da violencia doméstica polas da violencia de xénero. Malia a súa aparente
inocuidade, o certo é que a substitución terminolóxica rebaixou o nivel de protección
das vítimas, ao non poder identificarse un e outro tipo de violencia, xa que mentres
que a violencia de xénero é a exercida sobre as mulleres polos homes44, a doméstica,
pola súa parte, pode ser exercida sobre o cónxuxe; a persoa que estea ou estivese
ligada a outra violenta por unha análoga relación de afectividade aínda sen conviven-
cia; os descendentes, ascendentes ou irmáns por natureza, adopción ou afinidade, pro-

42 Véxase o Real decreto 236/2000, de 18 de febreiro.
43 Disposición adicional primeira, alínea c) da subepígrafe 2 da epígrafe 2 do número un da Lei 45/2002.
A este colectivo, a disposición adicional primeira, alínea d) da subepígrafe 2 da epígrafe 8 do número
un, suposto que a vítima se vise obrigada e acredite o cambio de residencia, facilitáballe o acceso a
percibir «nun pagamento único unha axuda suplementaria de tres meses de renda activa de inserción, sen
que iso minore a duración da devandita renda».
44 Cfr. art. 1.1 da LVX.
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pios ou do cónxuxe ou convivinte; sobre os menores ou incapaces que con el convi-
van ou que se achen suxeitos á potestade, tutela, curatela, acollemento ou garda de
feito do cónxuxe ou convivinte; sobre a persoa amparada en calquera outra relación
pola cal se atope integrada no núcleo da súa convivencia familiar, así como sobre as
persoas que pola súa especial vulnerabilidade se atopan sometidas a custodia ou garda
en centros públicos ou privados, ou calquera persoa especialmente vulnerable que
conviva co autor ou a autora45.

Tanto é así que a norma que sucedeu o Real decreto 205/2005, isto é, o Real decreto
1369/2006, de 24 de novembro, xa se preocupou de corrixir o erro e estimar como
posible beneficiaria da renda activa de inserción a toda aquela persoa que teña «acre-
ditada pola Administración competente a condición de vítima da violencia de xénero
ou doméstica, salvo cando conviva co agresor»46, aínda que limita o concepto de
violencia doméstica á «exercida sobre o cónxuxe ou persoa ligada por análoga rela-
ción de afectividade ou sobre os fillos ou os pais»47.

Arestora, o réxime xurídico da renda de inserción atópase no Real decreto 1369/2006,
de 24 de novembro, que considera dúas clases de medidas de protección para as vítimas
da violencia de xénero, unha xenérica e outra específica48. A xenérica é a que se outorga

45 Tal e como se deduce do disposto nos arts. 153 e 173 do Código penal, e na Lei 27/2003, de 31 de
xullo, reguladora da orde de protección das vítimas da violencia doméstica.
46 Art. 2.2.c), parágrafo primeiro. Sobre a acreditación de tal condición, véxanse as sentenzas do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Madrid de 26 de xullo de 2010 (recurso 3288/2010) e do Tribunal Superior de
Xustiza de Asturias de 5 de febreiro de 2010 (recurso 3019/2009).
47 Art. 2.2.c), parágrafo segundo.
48 Segundo unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León/Valladolid de 25 de xaneiro
de 2009 (recurso 2026/2009):

... non hai ningunha norma que regule e limite temporalmente a condición de vítima de violencia de
xénero; o que non semella ofrecer dúbida é cando se adquire a condición de tal, pois, á marxe dos
requisitos de acreditación que para recoñecer dereitos normativamente se esixiren, vítima é (segun-
do a páxina web do propio instituto recorrido) a muller que é ou foi obxecto de actos de violencia
física ou psicolóxica, agresións á liberdade sexual, ameazas, coacción ou privación de liberdade
exercida polo seu cónxuxe ou a persoa que estea ou estivese ligada a ela por unha relación similar de
afectividade. E tal condición é claro que non desaparece porque se adopten determinadas medidas
cautelares na orde penal, nin tampouco, incluso, pola morte do agresor, xa que que as secuelas físicas
e psíquicas deixadas pola violencia exercida adoitan perdurar no tempo e mesmo non desaparecer
nunca totalmente.

E é que para este tribunal:

... a finalidade (exposición de motivos do RD 1369/06 e art. 1) desa axuda específica (renda activa
de inserción) é facilitar a integración sociolaboral de colectivos con especiais dificultades, entre os
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a todas as persoas desempregadas con especiais necesidades económicas e dificultade
para atoparen emprego que adquiran o compromiso de realizar actuacións favorece-
doras da súa inserción laboral, entre as cales se atopan as vítimas da violencia de
xénero ou doméstica a que xa fixemos referencia. Tal colectivo podería acceder, no
caso da súa admisión e mantemento no programa de renda activa, a unha prestación
equivalente ao 80% do IPREM49, durante un período máximo de once meses50.

A axuda específica, pola súa banda, é a que se contempla na disposición transitoria
primeira do Real Decreto 1369/2006. Trátase dunha axuda para cambio de residencia
destinada ás vítimas da violencia de xénero, mais tamén da violencia doméstica (aínda
que de novo só con referencia a aquela exercida sobre o cónxuxe ou a persoa ligada
por análoga relación de afectividade ou sobre os fillos ou os pais), que se visen obrigadas
a iso e acrediten o cambio da súa residencia nos doce meses anteriores á solicitude de
admisión no programa de renda activa de inserción (ou durante a súa permanencia
neste), en cuxo caso poderán percibir unha indemnización a tanto alzado equivalente
a tres meses de renda activa de inserción51.

6. O dereito á asistencia social integral

Volvendo á protección outorgada ás vítimas da violencia de xénero pola LVX,
escribiamos antes que esta norma establece no seu artigo 19 o que ela mesma denomi-
na «dereito á asistencia social integral», ao lles recoñecer ás mulleres vítimas da vio-
lencia de xénero o dereito a «servizos sociais» (o que, por certo, provoca certa confu-
sión terminolóxica) de «atención, de emerxencia, de apoio e acollida e de recuperación

cales se contan as mulleres que foron obxecto de violencia pola súa parella e demandan emprego,
axuda esa que por desgraza se converte en imperiosa necesidade ante a situación en que quedan
moitas das vítimas; polo mesmo e desde o momento en que acreditan tal condición e cumpren os
restantes requisitos que a norma establece (non outros nin máis), non cabe senón recoñecerlles o
seu dereito á citada prestación, e iso á marxe dos avatares persoais (afastamento, prisión, morte...)
que tivese o seu agresor.

49 Cfr. o art. 4.2 do Real decreto 1369/2006.
50 Cfr. o art. 5 do Real decreto 1369/2006. Sobre os requisitos da carencia de rendas esixible, véxase a
Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 5 de outubro de 2010 (recurso 4550/2009).
51 De acordo coa epígrafe 2 da disposición transitoria primeira do RD 1369/2006, «por motivos de
eficacia na xestión e para a súa inmediata posta á disposición das vítimas, xunto coa renda activa de
inserción, a axuda recoñecerase, aboarase e financiarase conforme se indica nos artigos 11.6, 13.1 e 15.2
deste real decreto».
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integral», cuxa organización (como non podía ser doutro modo, tendo en conta o
disposto no artigo 148.1.20.ª52) correrá a cargo das comunidades autónomas e os
concellos e deberá responder aos principios de «atención permanente, actuación
urxente, especialización de prestacións e multidisciplinariedade profesional», o que á
súa vez implica: «Información ás vítimas ..., Atención psicolóxica..., Apoio social...
[e ] Apoio á formación e inserción laboral».

No tocante a ese dereito, a doutrina afirma con certeza que «os servizos sociais se
ocupan da vítima da violencia de xénero desde perspectivas moi diversas e desde
ámbitos competenciais tamén dispersos, polo que non pode afirmarse que a protec-
ción a aquela sexa uniforme máis que no seu contido básico nacido da LO 1/2004, en
canto esta mostra unha especial preocupación, que se repite nas lexislacións autonó-
micas homólogas, pola atención médico-psicolóxica da vítima... así como a asisten-
cia xurídica gratuíta... e deixa a atención asistencial de urxencia en casas de acollida
no ámbito autonómico»53. Así, no ámbito autonómico, «o réxime competencial pro-
pio dos servizos sociais determina un abano de prestacións eminentemente de servizos
ou en especie, dominado pola figura presente en todas as normas autonómicas dos
centros de acollida e residencias... en calquera caso cabe destacar de entre tales acertos
normativos os máis avanzados das comunidades do norte, con maior amplitude de
prestacións, mesmo de carácter económico..., ou o especial desenvolvemento dos cen-
tros de acollida e o acceso a vivendas e residencias»54.

No caso de Galicia, a Lei 11/2007, de 27 de xullo55, sobre normas reguladoras de
prevención e tratamento integral da violencia de xénero, establece un amplo abano de
medidas preventivas56, de investigación e formación57, educativas58 e (especialmente)
de protección e asistencia. E é xusto dentro destas últimas medidas que se fai efectivo
o dereito á asistencia social integral a que se refire a LVX. De entre esas medidas

52 Segundo o cal, as comunidades autónomas poden asumir (e así o fixeron) competencias en materia de
asistencia social.
53 RIVAS VALLEJO, P. (2007) «La protección social frente a la violencia de género» Cuadernos del Poder

Judicial 5, p. 273.
54 Ibidem.
55 Diario Oficial de Galicia de 7 de agosto de 2007.
56 Arts. 6 a 11.
57 Arts. 12 a 15.
58 Arts. 16 a 23.
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merecen ser salientadas especialmente: 1) o dereito á asistencia sanitaria gratuíta e
preferente «e ao seguimento da evolución do seu estado de saúde, até o seu total
restablecemento, no concernente á sintomatoloxía ou as secuelas derivadas da situa-
ción de violencia sufrida»59; 2) a asistencia psicolóxica inmediata e gratuíta60; e 3) o
dereito á información, orientación e asistencia xurídica gratuíta61.

Como pode verse, a norma galega presta especial atención á asistencia sanitaria da
muller vítima da violencia de xénero. Tanto é así, que mesmo a Lei 8/2008, de 10 de
xullo62, de saúde de Galicia, recoñece o dereito «das mulleres que sofren ou sufrisen
violencia de xénero á atención sanitaria, incluído o dereito á asistencia psicolóxica
gratuíta e ao seguimento da evolución do seu estado de saúde, até o seu total restable-
cemento»63, con carácter gratuíto e accesibilidade prioritaria.

Non se trata, no entanto, de nada novidoso, xa que, dun lado, a Lei galega de violencia
de xénero xa contemplaba tales medidas; e, do outro, a LVX considera –no seu capí-
tulo III, dedicado ao ámbito sanitario– a necesidade de que as administracións sanita-
rias propoñan «as medidas que estimaren necesarias co fin de optimizar a contribu-
ción do sector sanitario na loita contra este tipo de violencia»64, así como unha epígrafe
de prevención e intervención integral en violencia de xénero nos plans nacionais de
saúde65, malia que a norma estatal unicamente «abrangueu... aspectos institucionais,
sen afrontar ningunha modificación do réxime xurídico das prestacións de carácter
sanitario»66.

7. Conclusións

Tras todo o exposto, parece evidente que a protección social das vítimas da violencia
de xénero resulta asistemática, dispersa, escasa e carente de rigor terminolóxico. De

59 Art. 24.1 da Lei 11/2007.
60 Cfr. o art. 25.1 da Lei 11/2007.
61 Cfr. o art. 28 e ss. da Lei 11/2007.
62 Diario Oficial de Galicia de 24 de xullo de 2008.
63 Art. 12.12.
64 Art. 15.1.
65 Art. 15.4.
66 ARIAS DOMÍNGUEZ, A. (2008) Protección laboral y de seguridad social de la violencia de género.
Cáceres, Universidade de Estremadura, p. 146.
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aí que a doutrina non se recate en afirmar que «o alcance integral da protección que a
LO 1/2004 lles brinda ás vítimas da violencia de xénero é dubidoso... [, presenta]
sensación de desamparo»67, de xeito que pode concluírse mesmo que «salvando as
prestacións contributivas por desemprego..., o resto das dispensadas ten carácter
asistencial, polo que se destinan en exclusiva ás vítimas con escaso poder adquisitivo,
cuxa unidade de convivencia se atope así mesmo na mesma situación de precariedade...
e a súa finalidade limítase á primeira atención de urxencia tras o abandono do fogar
familiar, polo que pode afirmarse a súa provisionalidade»68.

Como exemplo desa dispersión pode citarse o Real decreto 296/2009, de 6 de mar-
zo69, que modifica determinados aspectos da regulación das prestacións por morte e
supervivencia. Tal real decreto modifica o Regulamento xeral que determina a contía
das prestacións económicas do réxime xeral da Seguridade Social, e as condicións
para o dereito a estas, aprobado polo Decreto 3158/1966, de 23 de decembro, que
incrementa as pensións de orfandade cando o proxenitor supervivente perdese a con-
dición de beneficiario da pensión de viuvez por ser condenado por sentenza firme
pola comisión dun delito doloso de homicidio en calquera das súas formas, ou de
lesións, cando a vítima dos devanditos delitos fose a causante da pensión70.

Tamén pode citarse (con maior razón se cabe) a Lei 32/2010, de 5 de agosto71, que
establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traba-
lladores autónomos, en que se fan múltiplas referencias ás vítimas da violencia de
xénero e se modulan as condicións de acceso ás prestacións creadas pola norma. Así,
por exemplo, o artigo 5, para o efecto de acreditar a situación legal de cesamento de
actividade para o acceso ás prestacións, entende que se atopan na devandita situación
aquelas traballadoras autónomas para as cales a violencia de xénero fose determinan-
te do cesamento temporal ou definitivo da actividade, o que poderá acreditarse pola
«declaración escrita da solicitante de cesar ou interromper a súa actividade económi-
ca ou profesional, a que se xuntará a orde de protección ou, no seu defecto, o informe
do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios sobre a condición de vítima
da violencia de xénero. De tratarse dunha traballadora autónoma economicamente

67 RIVAS VALLEJO, P. (2007) op. cit., p. 260.
68 RIVAS VALLEJO, P. (2007) op. cit., p. 262.
69 BOE de 21 de marzo de 2009.
70 Art. 2, en relación coa disposición adicional primeira da LVX.
71 BOE de 6 de agosto de 2010.
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dependente, aquela declaración poderá ser substituída pola comunicación escrita do
cliente de que dependa economicamente, en que se fará constar o cesamento ou a
interrupción da actividade. Tanto a declaración como a comunicación han de conter a
data a partir da cal se produciu o cesamento ou a interrupción»72.

Pola súa banda, o artigo 17 da Lei esíxelles aos órganos xestores das prestacións teren
en conta a condición de vítima da violencia de xénero da beneficiaria, co obxecto de
temperar o cumprimento de obrigas tales como a comparecencia para a realización de
actividades formativas ou a necesaria participación en accións específicas de motiva-
ción, reconversión ou orientación profesional.

72 Art. 6.1.d) da Lei 32/2010.
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Resumo

Este artigo establece, a través dunha investigación de campo, a importancia da implantación

da responsabilidade social nas empresas co fin de estas reteren o seu capital intelectual. A fuga

de cerebros e a retención do talento é arestora un tema de actualidade que preocupa as grandes

entidades, as cales intentan motivar, atraer e reter o seu know how para lograren desta forma

posicionarse como líderes no seu sector ou nicho de mercado. Para isto, implementan dentro

das súas políticas a responsabilidade social empresarial, con accións que varían en función da

xeración a que pertence o seu cadro de persoal e que se relacionan neste estudo.

Palabras chave: responsabilidade social empresarial, capital intelectual, retención de talen-

tos, xeración x e xeración y.

Abstract

This article establishes the importance of the implantation of the enterprise social responsibility

in the companies to retain its intellectual capital through a field research. The braindrain and

the retention of talent, are very current subjects and a concern for the big companies, that try

to motivate, to attract and to retain its know how and thus to position themselves as the leaders

in its sector or niche of market. For this reason, they implement enterprise social responsibility

within their policies, with actions that vary based on the generation to which their group

belongs and that is related in this study.

Keywords: enterprise social responsibility, intellectual capital, retention of talents, generation

x and generation y.

MARÍA DOLORES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ e ANA ISABEL GARCÍA CALVO



299

1. Introdución

Arestora as grandes empresas situadas nos primeiros postos fronte á competencia
canto ao liderado desenvolven políticas de responsabilidade social empresarial (RSE)
non só como accións ambientais e de calidade, mais enfocadas cara aos recursos hu-
manos (RR. HH.). A RSE deixou de ser un instrumento de mercadotecnia e creación
de imaxe de marca (branding), como se entendía nos seus comezos, para ser o instru-
mento de atracción, retención e motivación das novas xeracións que están a incorpo-
rarse ao mundo laboral. Ademais, as empresas desenvolven a RSE con independencia
da súa dimensión e volume, mesmo do sector a que se pertence.

Neste artigo descríbese a diversidade de accións e a relevancia destas en función da
xeración a que pertence o cadro de persoal, e relaciónase o grao de importancia que
ten a RSE na retención do talento dentro das empresas do sector do metal no ámbito
nacional. A fuga de cerebros a outros países, así como a dificultade de cubriren as
vacantes pola formación requirida para desempeñar os postos de enxeñeiros/as que
deben ser ocupados neste sector, supón un atranco para as empresas, que deben reali-
zar un maior esforzo nas súas políticas de RR. HH.

Para o desenvolvemento deste estudo establécese en primeiro lugar a revisión da lite-
ratura na conceptualización do capital intelectual (CI) e a RSE. Alén das diferentes
xeracións x e y, estudamos a fuga de cerebros e a retención do talento, especificamente
nas empresas do sector do metal no ámbito nacional, centrándonos no perfil técnico
dos enxeñeiros.

Na epígrafe terceira reflíctese o uso de dous tipos de metodoloxía, cualitativa e cuan-
titativa, e relaciónanse as hipóteses de partida baseadas na teoría do capital humano.
Mediante a metodoloxía cualitativa recolléronse os datos e a información de forma
descritiva. Recompilouse toda a información sobre os conceptos e o sector a que está
orientada esta investigación mediante a recollida de datos no estudo de campo. Por
outra banda, utilizouse unha metodoloxía cuantitativa a través dun cuestionario de
entrevistas, dirixido ao sector do metal no ámbito nacional, para cuantificar o grao de
importancia da RSE no que lle afecta ao CI.

A seguir tratamos as barreiras atopadas no desenvolvemento deste estudo, ás cales se
intenta achegar solucións, así como as futuras liñas de investigación. Por último
amósanse os resultados da investigación de campo e as conclusións.

ACCIÓNS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.
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2. Revisión da literatura

2.1. Conceptos relacionados coa responsabilidade social corporativa e a

responsabilidade social empresarial

En anteriores epígrafes reflexionamos acerca dos conceptos relacionados coa respon-
sabilidade social e empresarial de forma individual. Nesta relacionamos a responsabi-
lidade social cos grupos de interese.

Segundo se recolle no libro verde Fomentar un marco europeo para la responsabili-

dad social de las empresas (Comisión das Comunidades Europeas, 2001) podemos
establecer a responsabilidade social das empresas como «a integración voluntaria,
por parte das empresas, das preocupacións sociais e ambientais nas operacións
comerciais e as relacións cos seus interlocutores». Tamén é definida, nun sentido
máis amplo, como «un concepto de acordo co cal as empresas deciden voluntaria-
mente contribuír ao logro dunha sociedade mellor e dun medio máis limpo».

Destas definicións pode extraerse como idea fundamental que existe unha relación
entre a RSC e o CI, a parte social, e que as accións que se empregan para reter estes
recursos humanos deben ir para alén do cumprimento das leis e as normas. O peso da
parte social é tan importante como para falarmos de responsabilidade social empresa-
rial, que pode definirse como «o conxunto de implicacións que as empresas teñen coa
súa contorna social» (Carneiro, 2008).

Debemos ter en conta que son numerosos os autores que estudaron e definiron a RSC
e a RSE, polo que existen numerosos conceptos e definicións destas responsabilida-
des, e atendendo ao autor ou ben ao organismo presentaranse diferentes enfoques ou
dimensións (polo xeral identifícanse catro dimensións: a metafísica, a ética, a admi-
nistrativo-económica e a xurídico-social). O nexo común fundamental entre todos
eles é que a RSC/RSE debe ir para alén da norma por parte das empresas e identificalas
como organizacións socialmente responsables.

2.2. O concepto de capital intelectual

Ao longo do tempo o concepto de CI foi definido por diferentes autores con base en
criterios tamén diverxentes. Nesta epígrafe trataremos os principais conceptos esta-
blecidos polos distintos autores.
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Edwinsson e Malone (1999) estableceron no ensaio Intellectual Capital que o «capi-
tal intelectual é a posesión de coñecementos, experiencia aplicada, tecnoloxía
organizacional, relacións cos clientes e destrezas profesionais que dan a unha empre-
sa a vantaxe competitiva no mercado». Neste libro os autores sinalan o CI como un
pasivo da empresa e descompóñeno en capital estrutural e capital humano.

Outro autor de gran relevancia como Brooking (1997) apunta que «co termo capital
intelectual faise referencia á combinación de activos inmateriais que lle permiten fun-
cionar á empresa». Steward (1997), pola súa vez, define o capital intelectual «como
material intelectual, coñecemento, información, propiedade intelectual, experiencia,
que pode empregarse para crear valor. É a forza cerebral colectiva. É difícil de identi-
ficar e aínda máis de se distribuír eficazmente. Ora ben, quen o atopa e o explota,
triúnfa».

É fundamental, unha vez establecidos os conceptos de forma individual polos dife-
rentes autores mencionados, buscar o nexo de unión entre a RSE e o CI. Como se
resalta en Muñoz (2008), no informe acerca de intanxibles e RSC onde se recollen
ambos os conceptos:

Os intanxibles son os elementos que garanten o éxito dunha organización do século XXI.

O que se coñece como «capital intelectual» é o que permite a unha empresa ser diferente,

ser mellor e, por tanto, construír vantaxes competitivas sustentables no tempo. Hoxe en

día é sabido que existe unha fenda crecente entre os valores do mercado e contable dunha

compañía, que se atribúe ao fondo de comercio ou variables un tanto imprecisas. É vital ir

alén para coñecer, analizar e xestionar esta diferenza e identificar que é o que a xera. Para

logralo necesítanse ferramentas, métodos, estándares e, sobre todo, profesionais con for-

mación específica nun ámbito que determina o éxito e, a miúdo, a supervivencia dunha

empresa.

Daquela, unha primeira conclusión deste capítulo é que o crecemento das organizacións
está relacionado, entre outros factores, coa cantidade de activos intanxibles que teñen
no seu cadro de persoal, ou depende dela.

O máis importante nas organizacións é perdurar no tempo, aumentar a súa rendibilidade
e descartar o resto da competencia. Para conseguir todo isto, é fundamental adecuarse
aos cambios que de forma continua sofren as empresas, e na actualidade o importante
radica entre outros factores nunha axeitada implantación e desenvolvemento da RSE
e a retención do talento ou CI como valores fundamentais que ofrecen unha vantaxe
competitiva ás organizacións.
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Os «talentos» ou CI son diferentes en función da xeración a que pertencen, teñen
motivacións e valores diferentes, por iso as empresas deben enfocar a súa RSE me-
diante a aplicación de diferentes accións en función da diversidade dos seus RR. HH.

2.3. Da xeración x á xeración y

Arestora, nas diferentes empresas cohabitan dous tipos de xeracións radicalmente
diferentes nos valores, visións e motivacións con que enfrontan as súas vidas laborais,
a xeración x e a xeración y.

A xeración x inclúe as persoas nacidas na década dos setenta, mesmo finais dos sesen-
ta. Polas súas vivencias e as referencias dos seus predecesores, son persoas cuxa mo-
tivación non reside nos cambios, senón na estabilidade, a visión do seu traballo é
unha busca do mesmo para toda a vida, empresas onde xubilarse cunha boa retribu-
ción. Non teñen dentro dos seus valores principais a conciliación, nin lle dan prioridade
a unha boa política de igualdade. Rexeitan o cambio e non presentan dispoñibilidade
para a mobilidade xeográfica a priori. A súa máxima é o rendemento do traballo con
grandes xornadas, sempre presenciais.

A xeración y, en cambio, supón un punto e á parte na visión dos traballadores e os
empresarios e as súas relacións laborais. Esta xeración, de nacidos na década dos
oitenta ou os primeiros anos da década dos noventa, busca un recoñecemento, unha
proxección do futuro na súa carreira profesional. Son persoas motivadas non só por
unha boa retribución, senón por un bo clima laboral (entenden que as empresas deben
aplicar unha correcta política de igualdade e de conciliación da vida laboral e persoal)
e non senten ningún rexeitamento ao cambio en xeral.

Isto supón, en grandes liñas, que estes traballadores da xeración y non buscan unha
relación laboral estable para toda a vida, unha empresa onde comezar e xubilarse,
senón as empresas que lles acheguen valor e cultura empresarial, en que medren como
persoas e traballadores. Tales inquietudes, entre outros factores, fomentan a fuga de
cerebros cara aos países con empresas máis desenvolvidas en termos de recursos hu-
manos, que aplican políticas máis responsables laboralmente e que teñen implementada
unha RSE que as diferencia do resto.

Segundo as características expostas, existen diferenzas entre a xeración x e y. Entre
elas salienta a súa distinta visión do traballo, das empresas e o desenvolvemento pro-
fesional e da forma de enfrontarse aos cambios, polo cal as empresas teñen unha
dificultade engadida á hora de implantaren directrices de RSE que beneficien os
traballadores e o seu desenvolvemento profesional.
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2.4. Retención do talento

Segundo a Subdirección Xeral de Estudos do Sector Exterior (2003), «as modernas
teorías do crecemento endóxeno puxeron o acento na importancia de contar cun ele-
vado stock de capital humano como elemento chave para o crecemento económico, co
que a man de obra cualificada pasou a ser un elemento estratéxico de cara á formación
do valor engadido bruto de calquera economía».

Desde a década dos noventa en diante, existe un movemento de traballadores que
deciden buscar novas carreiras profesionais noutros países, aínda que a motivación
do cambio muda en función das diferentes xeracións, como plasmamos nesta sección.
O proceso denomínase «fuga de cerebros», e esta situación provoca a dificultade por
parte das empresas non só para reter, mais tamén atraer e motivar, o seu talento, é
dicir, o seu CI.

Identifícanse como dificultades na retención do talento, entre outros factores, a baixa
natalidade, o desinterese da xeración y pola formación, a relación do traballo e os
valores desta xeración. Xa que logo, cumpriría que as empresas deseñasen novas
medidas relacionadas coas políticas de recursos humanos, pois a escaseza de persoas
con talento será un problema con que se atopen no medio prazo. É necesario que nas
organizacións se comece a establecer un axeitado sistema de xestión da retención do
talento para evitar a fuga de cerebros.

2.5. A fuga de cerebros: o caso dos enxeñeiros das empresas do sector do metal no

ámbito nacional

Para situar esta problemática, en primeiro lugar describiremos a situación actual das
empresas do sector. Estas organizacións enfróntanse ao reto de competiren en produto
e prezo cos países emerxentes, problemática a que se engade a situación conxuntural
de crise que se está a vivir e que provoca un descenso da demanda do produto.

Dentro de España, deben facerlles fronte a dúas dificultades engadidas. Por unha
banda, cómpre sinalarmos a dificultade que teñen estas empresas en relación co factor
ambiental e o produto. Neste sector, as empresas sofren unha gran presión por parte
dos seus grupos de interese e das políticas ambientais xa establecidas polos gobernos.
Isto significa que se a RSE implica «ir alén da norma», neste campo xa se atopan
moitas limitacións que supoñen un maior esforzo por parte das empresas.
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Outra dificultade importante identificada é a seguridade laboral. O alto índice de
sinistralidade supón para as empresas un maior custo nos seus equipos de seguridade
e repercute de forma directa nun dos máis importantes grupos de interese, os
traballadores. As organizacións non só teñen a dificultade da formación, así como a
gran competencia entre as empresas do mesmo sector, para ter os mellores traballadores
e os máis cualificados. Para alén a seguridade dos empregados está moi delimitada
pola norma, engádense factores que dificultan as compañías ir máis alá.

Un dos perfís máis demandados nestas empresas é dos enxeñeiros, cuxa descrición e
competencias serían a grandes trazos as seguintes: traballadores entre 25 e 30 anos,
con estudos técnicos e dispoñibilidade de mobilidade xeográfica. Este persoal debe
dispor de competencias e habilidades técnicas, capacidade de traballo en equipo e
resolutivo, e ademais capacidade de fomentar un bo clima laboral. O dominio dun
segundo idioma é imprescindible, así como o de programas informáticos específicos
para o posto, desenvolvemento de habilidades sociais e alta valoración das súas
vocacións e preferencias. Este perfil de persoas, pola súa demanda de cualificación e
a xeración a que pertencen, está a ser especialmente difícil de reter dentro dos seus
cadros de persoal, motivar e atraer por parte das empresas do sector.

O Consello Xeral de Enxeñaría Técnica Industrial, sobre a posible fuga de enxeñeiros,
coida que se a oferta que publicou Alemaña se materializase a situación sería grave
para España, xa que moitos dos nosos mozos altamente cualificados abandonarían a
posibilidade de quedar en España para trasladaren a súa residencia, levando con eles
o seu CI. Ademais apunta que no noso país os mozos teñen unha alta taxa de paro, que
rolda os 42,8% segundo indican as cifras do Euroestat1.

Mais non só este país solicita enxeñeiros, outros países desenvolvidos como os EUA
demandan este perfil aos países emerxentes como a China ou a India. De cara ao
futuro, a situación non variará moito, xa que segundo o IV Informe de xestión de
persoas no ano 2020 da consultora PricewaterhouseCoopers (2010), que se centra na
mobilidade do talento e en que se ten conta a opinión da alta dirección e dos profesionais
de novecentas empresas, en 2020 o número de persoas dispostas a traballaren noutros
países será de até o 50%. Ademais incrementarase o número de destinos internacionais,
que pasará dos trece en 1988 aos trinta e tres en 2020. Os sectores que atraerán máis
traballadores doutros países serán a enerxía e a construción.

1 Poden consultarse no enderezo web <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/

themes>.
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Con base nestes datos, e segundo se recolle nunha nota de prensa do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio (2009), o Observatorio do Sector do Metal aposta
entre as súas recomendacións pola formación e a innovación tecnolóxica para afron-
tar a crise e minimizar as súas consecuencias, na actualidade e no futuro a curto prazo.

Neste sentido, cómpre facermos unha mención especial á teoría en que se basea esta
investigación: a teoría do capital humano, a cal establece a educación como un
investimento e non como un consumo, o que permite o aumento dos salarios, a mellora
das condicións de traballo e uns bos hábitos laborais; xa que logo, as premisas desta
teoría están relacionadas co obxecto deste estudo e apóiano directamente. As súas
bases foron sentadas polos traballos pioneiros de T. W. Schultz, G. S. Becker e J.
Mincer. O eixe é a obra de Schultz (1983), aínda que segundo Mark Blaug o seu
nacemento efectivo non se produciu até dous anos despois cando o Journal of Political

Economy publicou un suplemento sobre «O investimento en seres humanos» en 1962.
Este volume incluía os capítulos preliminares da monografía Human Capital que se-
ría publicada en 1964 por Gary Becker.

Dentro das prácticas de RSE as empresas deben desenvolver accións encamiñadas
aos seus RR. HH., de xeito que a formación sirva para motivar e reter o talento, para
evitar a fuga de cerebros e CI dos seus cadros de persoal. Non pode esquecerse a
motivación da xeración que nuns anos ocupará os postos de dirección e mandos inter-
medios: queren formarse continuamente, ter plans de carreira profesional ben defini-
dos e opcións para o desenvolvemento laboral, e para isto as organizacións deben
estar preparadas.

3. Metodoloxía do estudo

Ao longo do estudo servímonos de dúas metodoloxías. En primeiro lugar, utilizouse
unha metodoloxía cualitativa descritiva para recoller os datos e informacións relati-
vos aos conceptos chave, relacionados coa teoría do capital humano. Discrimináronse
os datos e informacións, por unha banda, para minimizar a cantidade de informa-
ción obtida, e, pola outra, co obxecto de atendermos as premisas de que partiamos.
O medio polo cal se obtivo información é o cuestionario.

Hai que resaltar que intentar medir o grao de relación entre a implantación da RSE
por parte das empresas e as accións enfocadas aos seus RR. HH. que intentan motivar,
atraer e reter o talento é un reto. Os resultados son difíciles de cuantificar, xa que
estamos a tratar con resultados que a priori son cualitativos.
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O deseño do cuestionario para lles dar resposta ás hipóteses formuladas tamén supuxo
un reto. Para acometelo revisáronse cuestionarios base de entrevista a empresas so-
cialmente responsables e ao seu capital intelectual, cuestionarios de concienciación
publicados pola UE e enquisas de empresas con procesos de manufactura, así como
cuestionarios de información xeral. A premisa inicial é que as empresas do sector do
metal están afectadas por unha gran fuga de talentos que se dá en especial no perfil
dos enxeñeiros. O que se pretende neste estudo é analizar a relación da implantación de
medidas de RSE nas organizacións coa retención, atracción e motivación do seu CI.

Ademais, debemos ter en conta que canto máis se achega á xeración y o seu cadro de
persoal, máis dificultade se ten para reter ese talento e, por tanto, as accións da RSE
serán diferentes. Este cambio por parte das empresas minimizaría a fuga de cerebros
nos postos de enxeñaría que puidesen desprazarse cara á UE principalmente.

A selección das empresas para realizar esta primeira aproximación baseouse na súa
situación, de xeito que o obxecto de estudo foron empresas nacionais pertencentes a
todos os grupos de interese que conforman o sector do metal con distinción do núme-
ro de traballadores, volume de facturación e implantación ou non de medidas de RSE,
e fundamentalmente que entre os perfís do seu cadro de persoal tivesen enxeñeiros.

De partida contactouse con elas por vía telefónica, para nun segundo contacto
empregarmos o correo electrónico, xa que dada a distancia das empresas era o medio
máis axeitado en función dos recursos dispoñibles. Nunha primeira fase contactouse
con cincuenta e cinco empresas por medio de correos electrónicos nominativos, e
comprobouse a dificultade de obter respostas por este medio. Nunha segunda fase
contactouse con dezanove empresas máis, tamén con apenas resultados. A principal
barreira que se atopou para realizar o estudo foi a dificultade do contacto cos respon-
sables das empresas. A hermeticidade destes impediu unha axeitada toma dos datos
suficientes para realizar un estudo máis completo.

O cuestionario consta de cinco bloques. No primeiro recóllese a información xeral
identificativa da empresa, mentres que o segundo presenta preguntas relativas á ac-
tuación no lugar de traballo acerca dos recursos humanos e as medidas que toman as
empresas neste sentido. O seguinte bloque refírese ás políticas ambientais. O cuarto
bloque contén preguntas relativas á política social, e no quinto fanse cuestións relati-
vas á conduta das empresas. Ademais do cuestionario empregáronse vías secundarias
de acceso aos datos das empresas: a busca na información corporativa publicada e nos
seus sitios web.
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4. Barreiras e futuras liñas de investigación

En primeiro lugar cabe salientarmos que para realizar a investigación atopamos unha
barreira xeográfica, pola situación das empresas obxecto de estudo no ámbito nacio-
nal, o que supuxo un gran impedimento na obtención dos datos. Para lograr reunir
información destas empresas empregáronse o teléfono e o correo electrónico, o que
supuxo vencer a barreira xeográfica, mais dar cunha barreira de hermeticidade.

Unha segunda barreira para o estudo foi o tempo dispoñible, non só cronolóxico, mais
referido ao período en que se realizaron as enquisas. A maior parte da xente estaba en
período vacacional ou a efectuar os últimos traballos para marchar de vacacións. Xa
que logo, engádese que o momento de extraer a información non foi o axeitado.

Outra barreira fundamental no estudo é o nesgo dos datos, pois ao final respondeu un
maior número de empresas de Galicia, polo que a súa representación é maior na ob-
tención de información. Estes datos non permiten distinguir sen nesgos entre as dife-
rentes comunidades e a súa representatividade. Ademais o nesgo tamén pode vir
contaxiado polo tipo de empresa, os anos de antigüidade, as dimensións do seu cadro
de persoal e directamente das distintas xeracións x e y.

Para vencer as barreiras identificadas formúlanse diferentes propostas de solucións
que poden ser o camiño de futuras liñas de investigación. En primeiro lugar debe
desenvolverse o deseño dunha nova planificación da investigación. Así mesmo, cómpre
establecer unha mostra máis ampla e representativa de empresas, e a este respecto
suxírese que se seleccionen empresas do sector clasificándoas en función das caracte-
rísticas da empresa e da comunidade autónoma, o que suporá tamén unha mellora da
ferramenta de recollida dos datos.

A maior dificultade radica en cuantificar as premisas formuladas, obter respostas vá-
lidas nun contorno moi cerrado de empresas que non facilitan ou son reticentes a dar
información da súa organización. Nos contactos coas empresas deben terse en conta
os medios empregados, así como o momento de recollida e envío, alén de a quen van
dirixidos, tal como indica a experiencia previa do envío de correos nominativos.

5. Resultados

En primeiro lugar podemos destacar a falta de colaboración dos responsables das
empresas á hora de obtermos os datos precisos para o noso traballo. O sector estudado

ACCIÓNS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.

ATRAE, RETÉN E MOTIVA O CAPITAL INTELECTUAL DA EMPRESA?



308

é moi hermético e non facilita información ao exterior, nin sobre a RSE nin no tocante
aos coñecementos e a retención do talento do perfil estudado. No primeiro contacto
telefónico, no 10% das empresas, xa detectamos a dificultade de obtermos atención
por parte das empresas e a falta de tempo destas, polo que se procedeu ao envío dos
cuestionarios por correo electrónico nunha segunda fase.

Comprobados os cuestionarios, para reunir máis información procédese a un segundo
envío e ao recordatorio dos anteriormente enviados. Tan só un 4% cobre de forma
satisfactoria os cuestionarios, un 3% considera que os datos son confidenciais e un
75% das empresas non envía o cuestionario porque manifesta que non ten implantada
a RSE.

Doutra banda, o período elixido para recollermos información resultou non ser o
axeitado, pois no período estival os responsables das empresas collen as súas vacacións;
mais en calquera caso moitos dos contactados alegaron non contestar as enquisas
porque non tiñan acceso á información que se lles solicitaba . Entre as respostas reci-
bidas podemos salientar que polo xeral non se tiña moi claro que departamento debe-
ría responder o cuestionario, alén de descoñecerse a política de RSE da entidade e se
esta tiña problemas de retención do talento. Neste sentido, como vimos, buscouse
información secundaria, a cal puxo de relevo que o 90% das empresas enquisadas
non aplican a RSE ou ben a información non está publicada, non se fai mención dela.

Un resultado concluínte é que pode afirmarse que en ningunha das empresas enquisadas
existe a RSE en todas as súas dimensións, malia haber algún caso en que se desenvolven
políticas ambientais e de calidade ou de RR. HH., e por tanto non se pode determinar
a relación entre a RSE e o CI.

No tocante á xeración y, o 100% das empresas que contestaron o cuestionario mantén
que non ten problemas de retención do talento neste perfil, establecen unha franxa de
idade entre 30 e 40 anos para a persoa que ocupa os ditos postos. Doutra parte, as
empresas que non responderon o cuestionario, mais que si se manifestaron acerca
deste tema, tamén declaran non teren problemas canto á retención deste perfil, e
manifestan que de momento existen persoal de enxeñaría e graduados dispoñibles,
dada a situación de crise e desemprego nestes intres non teñen problemas de retención
do CI.

A análise do último resultado significativo estudado, con base na teoría do capital
humano, das empresas enquisadas apunta que a formación é necesaria para atraer o
persoal. Formúlase establecer un plan de carreira, é dicir, relaciónase con políticas
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asimiladas ao departamento de RR. HH. Como se apunta nunha opinión «é un bo
momento» para aproveitar a formación e o tempo.

6. Conclusións

Como primeiras conclusións, baseadas na información de actualidade e en casos reais
de RSE como os publicados na guía da Dirección Xeral de Empresas da Comisión
Europea (2010), podemos apuntar que as empresas están a verse afectadas por unha
gran fuga de talentos, sobre todo nos postos máis cualificados relacionados coas
enxeñarías. Ademais, canto máis se achega o persoal á xeración y, máis dificultade
teñen á hora de reter ese talento. Xa que logo, as empresas cunha maior porcentaxe de
traballadores pertencentes a esta xeración no seu cadro de persoal deben aplicar un
tipo de políticas orientadas a motivalos, atraelos e retelos, con medidas dentro das
cales se atopan a formación, a cualificación e a educación baseada na teoría do capital
humano. As empresas que traballan nesta liña da RSE, en principio asegúranse unha
maior facilidade para ter no seu cadro de persoal máis CI, polo que obterán maiores
beneficios

Por outra banda, é de salientar que as empresas do sector do metal son reticentes a
fornecer información, e da mesma forma a implementar nas súas políticas cambios e
accións para buscar a motivación do seu persoal. Despois de valorarmos todas as
respostas, a primeira conclusión é que tanto no contexto nacional como en Galicia de
forma específica as empresas enquisadas non contan cunha política de RSE implanta-
da en todas a súas dimensións nin, en calquera caso, consideran a posibilidade de
poñela en marcha a curto prazo. Por tanto, aínda que dalgún modo as empresas apli-
can políticas de RR. HH. que poden relacionarse coa RSE e a retención do CI, non é
posible realizar unha medición real. Os resultados obtidos neste sentido non son
concluíntes, como tampouco o son os relativos á realización das entrevistas noutras
datas para obter uns resultados máis idóneos e cuantificables.

Comprobouse, con todo, a importancia da formación ofrecida polas empresas ao persoal
técnico, xa que son postos que requiren non só cualificación técnica previa, senón
tamén unha vez incorporados os traballadores ás empresas. Aparece, de igual maneira,
a dificultade das empresas para cubriren posibles vacantes, mais identifícase que non
teñen en principio un alto número de rotacións e salienta que a formación adoita
realizarse de forma interna. Para rematar, cómpre resaltarmos que a falta de informa-
ción provoca no noso estudo o nesgo da mostra para finalmente podermos comprobar
as hipóteses de partida.

ACCIÓNS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.

ATRAE, RETÉN E MOTIVA O CAPITAL INTELECTUAL DA EMPRESA?



310

7. Referencias bibliográficas

AGUADERO, F. (2010) «La responsabilidad social corporativa como punto de encuentro»

REDMARKA, Revista Académica de Marketing Aplicado 6, pp. 53-70.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI) (2010) [en liña] Encuesta de res-

ponsabilidad social 2009-2010. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://

www.andi.com.co>.

BECKER, G. (1983) El capital humano. Madrid, Alianza.

BESTRATÉN, M. e PUJOL, L. (2004) Responsabilidad social de las empresas. Madrid, Ministerio

de Traballo e Asuntos Sociais.

BONTIS, N. (1999) «Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital»

International Journal of Technology Management 18, pp. 433-462.

— (1998) «Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models»

Management Decision 2, pp. 63-76.

BROOKING, A.(1997) El capital intelectual. Principal activo de las empresas del tercer milenio.

Barcelona, Paidós.

BUENO, E. (1998) «El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual»

Boletín de Estudios Económicos 164, pp. 205-229.

CAMPISI, D. E COSTA, R. (2008) «A DEA Based Method to Enhance Intellectual Capital

Management» Knowledge and Process Management 15, pp. 170-183.

COLOMÉ, R. (2011) [en liña] RSC en la empresa internacional: Fluidra. Estudo de caso n.º 4.

[s. l.], Cátedra Mango de RSC/Escola Superior de Comercio Internacional da Universidade

Pompeu Fabra. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://www.esci.es/assets/

Publicacions-Ctedra-MANGO/Estudio-de-caso-4Fluidra.pdf>.

COMISIÓN DAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001) [en liña] Libro verde. Fomentar un marco euro-

peo para la responsabilidad social de las empresas. Bruxelas, Comisión das Comunidades

Europeas. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://eur lex.europa.eu/

LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf>.

CONFEMETAL (2011) «2010, un año marcado por la crisis» Coyuntura Económica y Laboral 165.

CONGRESO NACIONAL DO MEDIO AMBIENTE (2009) [en liña] Tendencias de la RSC en España.

Documento final do grupo de traballo 20. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web

<http://www.conama8.org/modulodocumentos/documentos/GTs/GT20/GT20DocFinal.pdf>.

— (2008) [en liña] Responsabilidad social empresarial como herramienta de competitividad.

Documento final do grupo de traballo 10. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web

<http://www.conama10.es/conama10/download/files/GTs%202010/19_final.pdf>.

MARÍA DOLORES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ e ANA ISABEL GARCÍA CALVO



311

DIRECCIÓN XERAL DE EMPRESAS DA COMISIÓN EUROPEA (2010) [en liña] Responsabilidad social de

las Empresas. Estudio de casos reales. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web

<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable business/documents/corporate social

responsibility/toolkit/index_es.htm>.

EDVINSSON, L. e MALONE, M.(1999) El capital intelectual. Barcelona, Gestión 2000.

FERNÁNDEZ, G. (2001) «El desarrollo del talento II» Capital Humano 146, pp. 12-13.

GARCÍA, A. I. (2011) Responsabilidad social corporativa y su relación con la retención del

capital intelectual en un grupo de empresas a nivel nacional del sector del metal. Memoria

para optar ao Mestrado Interuniversitario en Xestión e Dirección Laboral, Facultade de Cien-

cias do Traballo da Universidade da Coruña.

GÓMEZ, M. (2009) Desarrollo de un modelo de evaluación de la gestión del conocimiento de

las empresas de manufactura. Tese de doutoramento presentada no seo do Departamento de

Enxeñaría da Facultade de Organización, Administración de Empresas e Estatística da

Universidade Politécnica de Madrid.

CARNEIRO, M. (2008) Guía de responsabilidad social empresarial interna y recursos humanos.

Sevilla, Consello Andaluz de Relacións Laborais.

LIZCANO, J. L. e MONEVA, J. M. (2004) Marco conceptual de la responsabilidad social corpo-

rativa. Madrid, AECA.

LIZCANO, J. L. e NIETO, P. (2006) La semántica de la responsabilidad social corporativa. Ma-

drid, AECA.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO (2009) [en liña] «El Observatorio del Sector del

Metal apuesta por la formación y la innovación tecnológica para aumentar la competitividad».

Nota de prensa. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://www.mityc.es/es-

es/gabineteprensa/notasprensa/Paginas/observatorio metal140709.aspx>.

MUÑOZ, C. (coord.) (2008) «Recursos intangibles y RSC» Profesiones 115, pp. 31-38.

PALACIOS, J. (2008) Medición del impacto y la rentabilidad de la formación: cómo llegar al

ROI de la formación. Madrid, Díaz de Santos.

PERLA, P. (2007) «El retorno de la teoría del capital humano» Fundamentos en Humanidades

2, pp. 9-26.

PREZIOSA, M. (2005) «La definición de «responsabilidad social empresaria» como tarea filosó-

fica» Cuadernos de Difusión 10, pp. 39-59.

PricewaterhouseCoopers (2010) [en liña] Talent Mobility 2020. The Next Generation of

International Assignments. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://

www.pwc.com/es/es/publicaciones/informes-rrhh.jhtml>.

ACCIÓNS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.

ATRAE, RETÉN E MOTIVA O CAPITAL INTELECTUAL DA EMPRESA?



312

RIVERO, S. (2006) La gestión potencial intelectual como estrategia competitiva. Madrid, Human

Management Systems.

SALAZAR, J. (2004) «Algunas reflexiones sobre la gestión del conocimiento en las empresas»

Intangible Capital 2, pp. 129-134.

SÁNCHEZ, M. D. (2011) Impacto de la RSE en el desarrollo de las organizaciones. Relatorio

presentado na Costa Rica Global Conference on Business and Finance (GCBF), organizada

polo Institute for Business and Finance Research que tivo lugar en San José (Costa Rica) os

días 24-27 de maio.

SÁNCHEZ, M. D. (2011) RSE: gobernanza corporativa, la empresa y las partes interesadas.

Relatorio presentado no congreso La Economía Social. Responsabilidad Corporativa, Propie-

dad Privada y Partenariados. Derechos Laborales y Cooperativas, organizado polo Instituto

Internacional de Socioloxía Xurídica de Oñati, que tivo lugar en Oñati (Guipúscoa) os días 6-

-8 de xullo.

SCHULTZ, T. W. (1983) «La inversión en capital humano» Educación y Sociedad 3.

SEGUÍ, E. (2007) La gestión del capital intelectual en las entidades financieras. Caracteriza-

ción del capital humano en las cooperativas de crédito. Tese de doutoramento presentado no

seo do Departamento de Economía e Ciencias Sociais da Facultade de Administración e Di-

rección de Empresas da Universidade Politécnica de Valencia.

SOLANO, D. (2005) «Responsabilidad social corporativa: qué se hace y qué debe hacerse»

Cuadernos de Difusión 10, pp. 163-175.

STEWART, T. A. (1996) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Nova York,

Doubleday/Currency.

SUBDIRECCIÓN XERAL DE ESTUDOS DO SECTOR EXTERIOR (2003) «La fuga de cerebros» Boletín

Económico del ICE 2775.

SVEIBY, K. E. (2000) El capital intelectual. La nueva riqueza de las empresas. Barcelona,

Gestión 2000.

TINTORÉ, M. (2010) Las universidades como organizaciones que aprenden. Tese de

doutoramento presentada no seo do Departamento de Humanidades da Facultade de Educa-

ción da Universidade Internacional de Cataluña.

MARÍA DOLORES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ e ANA ISABEL GARCÍA CALVO



313

Xénero e discapacidade,
unha dupla invisibilidade. Situación actual

Gender and disability,

a double invisibility. Current situation

MANUELA DEL PILAR SANTOS PITA

Profesora contratada doutora de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña

GENOVEVA MILLÁN VÁZQUEZ DE LA TORRE

Profesora titular de Econometría e Estatística da Universidade de Córdoba

BEATRIZ RODRÍGUEZ VILA-GARCÍA

Profesora titular de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña



314

Resumo

O xénero e a discapacidade veñen interactuar de tal maneira que provocan a aparición de

barreiras dificilmente franqueables. As mulleres discapacitadas atópanse nunha situación de

desvantaxe a respecto dos homes e as persoas sen discapacidade. O sexo e a discapacidade

preséntanse como elementos de desigualdade e discriminación social.

Faise preciso, pois, derrubar os conceptos desfasados arredor destas difíciles situacións, e

establecer políticas transversais acompañadas de medidas integradoras, que non sexan

sobreprotectoras, para o cal se ha de traballar na información e formación das propias mulleres

e as súas familias.

De entre todas as barreiras –físicas, arquitectónicas, de comunicación...– son quizais as

actitudinais as que máis directamente afectan ás mulleres discapacitadas, o que leva consigo

unha maior invisibilidade e sobreprotección. Porén, a discapacidade non debe ser asumida

desde a vulnerabilidade, senón desde a necesidade de formular unha nova orde a través da

posibilidade de participar de forma activa na toma decisións.

No noso estudo tratamos de abordar a situación e o seu tratamento nas actuais políticas euro-

pea e española de loita contra a discriminación social, cunha especial énfase nos problemas

que comporta a incorporación da muller discapacitada ao mercado laboral, en que a precariedade

debe ser eliminada progresivamente cunha adecuación específica dos diversos programas de

capacitación con medidas de acompañamento.

Na Comunidade Autónoma galega están a levarse a cabo, ao abeiro da Lei 7/2004, de 16 de

xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes unha serie de incentivos á contratación de

traballadoras con discapacidade, así como de fomento da promoción do emprego autónomo

de persoas con discapacidade, o que significa un intento claro por parte da Administración de

promover a plena integración deste colectivo.

Desde o Observatorio Estatal da Discapacidade (OED) trátanse mensualmente os datos publi-

cados polo Servizo Público de Emprego Estatal sobre novos contratos realizados a persoas

con discapacidade en España. Desta análise pode extraerse que ao finalizar o segundo

cuadrimestre de 2011, o acumulado de contratacións a persoas con discapacidade é de 42 178

contratos, fronte aos 39 471 que se realizaron nese mesmo período do 2010. Estes datos

rexistrados supoñen un 6,9% de incremento en relación cos datos de contratación deste colec-

tivo ao finalizar o segundo cuadrimestre do ano 2010.

Palabras chave: discapacidade, discriminación, igualdade, dereito, muller.
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Abstract

Gender and disability come to interact in such a way that they create extremely difficult barriers

to pass. Disabled women are in a situation of disadvantage regarding men and people without

any disability. Gender and handicap appear as elements of inequality and social discrimination.

It becomes necessary thus, to knock the old-fashioned concepts down concerning these difficult

situations, establishing transverse policies accompanied by integration and not overprotective

measures, for which we have to work in the information and formation for these women and

their families.

From all the barriers –physical, architectural, of communication…– the attitudinal are probably

the ones that affect the disabled women more directly, which carries a major invisibility and

overprotection. Disability must not be taken up from the vulnerability but from the need to

raise a new order through the possibility of informing of active ways in decision making.

In our study we try to approach the European and Spanish situation and the current treatment

of the current policies in the fight against social discrimination, with a special emphasis in the

problems that arise in the incorporation of disabled women to the job market in which the

precariousness has to be eliminated progressively with a specific adequacy of the diverse

training programs with accompaniment measures.

In the Autonomous Galician Community a series of incentives are being carried out, under the

protection of the law of July 16, 2004 (Galician Law for the equality of men and women), to

the contracts of workers with disability, as well as boosting the promotion of self-employment

work for people with disability, which portrays a clear attempt of the Administration for

promoting full integration of this group.

The State Observatory of Disability (OED) monthly treats the information published by the

Public Service of State Employment on new contracts made to people with any disability in

Spain. From this analysis can be deduced that at the end of the second four-month period of

2011, the accumulated number of contracts made to people with disability is 42� 178, in

comparison to the 39 471 that were made in the same period of 2010. This registered information

means a 6,9 % of increase in relation to the contract information of this group at the end of the

second four-month period of the year 2010.

Keywords: disability, discrimination, equality, right, women.
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1. Introdución

O estudo da situación da muller discapacitada e os problemas que implica a súa situa-
ción na sociedade española actual merecen unha atención moi especial, cunha análise
moi pormenorizada dos diferentes problemas con que se enfronta e as diferentes solu-
cións que desde a Administración se lle ofrecen, así como o grao de eficacia destas
medidas. Con todo, nin que dicir ten que o noso traballo é unha simple toma de concien-
cia do presente das mulleres que padecen algún tipo de discapacidade no noso país.

Comezamos a nosa análise intentando analizar a grave situación en que se atopan
estas mulleres, a dupla discriminación que padecen e que vén dada pola súa situación
de discapacidade e a súa condición de mulleres.

España, como país membro da Unión Europea, acolle as políticas que na loita contra
a discriminación se están a levar a cabo no seu seo. Así, intentamos reflectir a actividade
que desde as diferentes institucións da Unión Europea ten como principal obxectivo
erradicar calquera manifestación da discriminación social, e en especial aquelas que
tenden a fomentar a inserción social das persoas discapacitadas. Con iso obtivemos
unha delimitación conceptual importante para o traballo de análise da materia.

Unha vez formuladas as políticas europeas centrámonos en facer un breve repaso das
actuacións da Administración estatal e das diferentes comunidades autónomas, que
teñen plena competencia en materia de servizos sociais. Deste xeito, o noso estudo
ofrece unha visión das diferentes actuacións que desde a Administración pública galega
veñen levándose a cabo co fin de fomentar a inserción sociolaboral das persoas con
discapacidade en xeral. Son, ante todo, políticas xerais. Trátase de fomentar princi-
palmente a contratación de traballadores con discapacidade mediante axudas econó-
micas e beneficios fiscais.

Así mesmo, analizamos a norma básica galega relativa á promoción da igualdade de
mulleres e homes, e a regulamentación que, ao abeiro desta, cómpre aplicarlle á
situacións das mulleres con discapacidade.

2. O problema dunha dupla discriminación: a discapacidade e o xénero

Dentro do colectivo de persoas con discapacidade aparece como un grupo especial e
cunhas necesidades tamén especiais o das mulleres con discapacidade. Segundo a
Enquisa de discapacidades, deficiencias e estado de saúde (Enquisa EDDES, elabora-

MANUELA DEL PILAR SANTOS PITA, GENOVEVA MILLÁN VÁZQUEZ DE LA TORRE

e BEATRIZ RODRÍGUEZ VILA-GARCÍA



317

da polo INE, a Fundación ONCE e o IMSERSO), as mulleres con discapacidade
constitúen o 58% do total de persoas con discapacidade. Son, ademais, o grupo
maioritario a partir dos 65 anos, unha diferenza que se incrementa entre as persoas
maiores de 80 anos, das cales o 69% son mulleres fronte ao 31% de homes.

Os factores da exclusión social destas mulleres xeran unha maior dificultade na loita
pola tan ansiada igualdade, o que provoca un menor grao de desenvolvemento persoal
e social e reduce, así, as súas posibilidades de integración e de acceso normalizado
aos dereitos, bens e servizos da comunidade.

Curiosamente, unha das maiores barreiras con que deben enfrontarse as mulleres
discapacitadas é a dos estereotipos femininos asociados á beleza, a maternidade, o
coidado doutros familiares... o que lles provoca unha situación de desvantaxe engadida
a respecto dos homes con discapacidade, desvantaxe que, como dicimos, deriva dos
prexuízos, así como das ideas preconcibidas.

Os prexuízos sociais inherentes ao xénero e á discapacidade maniféstanse en moi
diferentes contextos: no emprego, a educación, a sexualidade e a propia familia; e
neles a educación e o nivel de formación, así como o nivel económico, supoñen unha
desvantaxe engadida. Existe ademais unha cruel actitude bastante xeneralizada con-
sistente en pechar os ollos ante situacións en que calquera de nós poderiamos atoparnos,
cando é máis doado non ver, non pensar, e estas persoas non fan máis que lembrárnolo.
A todo iso hai que engadir un gran descoñecemento por parte da sociedade, o que non
vén máis que alimentar o rexeitamento social.

Doutra banda, prodúcese, como en tantas situacións, unha evidente relación de poder
dos homes sobre as mulleres, o que engade unha especial dificultade coa consecuente
ampliación da desigualdade social. Neste sentido, non cabe dúbida ningunha de que
se fai precisa unha toma de conciencia co fin de normalizar na mente de todas as
persoas a visión das mulleres discapacitadas, ao igual que acontece cos discapacitados
homes. Mais normalmente o aspecto físico da muller discapacitada escapa dos canons
de normalidade que esixe a sociedade, o que –como se concluíu en diversos estudos–
leva consigo a necesidade de se aceptar unha comprensión alternativa do valor do
corpo co fin de evitar rexeitamentos.

Nin que dicir ten que o prexuízo xeneralizado cara ás persoas discapacitadas provoca
graves situacións de desigualdade. É evidente que hai moitas dificultades que son
insalvables, mais cómpre buscar a fórmula que lles permita afrontar os seus dereitos
nas mesmas condicións que o resto da cidadanía.
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Malia ser certo que os avances nos tratamentos médicos e de rehabilitación poden
mellorar as situacións de discapacidade, non o é menos que a sociedade ha de ofrecer
vías co fin de que as persoas discapacitadas poidan integrarse plenamente na vida so-
cial. É claro que non podemos obviar as limitacións que posúen e as súas graves difi-
cultades, mais o que non podemos facer é acrecentar máis aínda estes impedimentos.

Son moi diversos os factores que prexudican gravemente a estas mulleres: a baixa
formación, o escaso nivel de recursos económicos ou vivir no ámbito rural, e en moitas
ocasións a mal enfocada sobreprotección das súas familias, o que se traduce nunhas
maiores carencias culturais e unhas peores condicións salariais.

É preciso sinalar que ao factor social xeral que ten que acompañar calquera estudo da
discapacidade feminina cómpre engadirlle o factor relativo ao xénero como unha va-
riable ineludible, co obxecto de entender as dificultades engadidas que teñen as mulleres
discapacitadas.

Ora ben, non é o vitimismo o que debe guiar o tratamento que ha de dárselles por
parte das institucións e da sociedade en xeral, senón a busca da súa plena integración
en condicións de igualdade. A investigación, a formación, tanto á sociedade en xeral
como aos propios organismos responsables das políticas públicas, ás propias familias
e ás mulleres discapacitadas, a comunicación e a sensibilización, seguidas de avalia-
cións das necesidades, son quizais elementos definitivos para eliminar da sociedade
comportamentos discriminatorios.

3. A muller discapacitada nas políticas europeas contra a discriminación social.

Análise conceptual

A Unión Europea, no seu informe da Comisión de decembro de 2003, define a exclu-
sión social como «un proceso que relega algunhas persoas á marxe da sociedade e lles
impide participar plenamente debido á súa pobreza, á falta de competencias básicas e
oportunidades de aprendizaxe permanente, ou por motivos de discriminación. Isto
afástaas das oportunidades de emprego, percepción de ingresos e educación, así como
das redes e actividades das comunidades. Teñen pouco acceso aos organismos de
poder e decisión e, por iso, séntense indefensas e incapaces de asumiren o control das
decisións que as afectan na súa vida cotiá».
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A inclusión social constitúese, xa que logo, como un proceso contrario «que garante
que as persoas en situación de risco de pobreza e exclusión social cheguen a ter as
oportunidades e os recursos necesarios para participaren plenamente na vida económi-
ca, social e cultural, e se beneficien dun nivel de vida e un benestar considerados nor-
mais na sociedade en que viven. Isto asegúralles unha maior participación na toma das
decisións que afectan ás súas vidas, así como o acceso aos seus dereitos fundamentais».

A loita contra a exclusión social vén recoñecida nos artigos 136 e 137 do Tratado de
Ámsterdam como un dos ámbitos en que a Comunidade debe apoiar e completar a
acción dos estados membros. Así, o Consello Europeo de Lisboa, que tivo lugar en
marzo de 2000, acordou que debían adoptarse medidas que tivesen un impacto decisi-
vo na erradicación da pobreza como moi tarde en 2010.

Pretendíase que os estados membros dispuxesen as súas políticas de loita contra a
pobreza e a exclusión social mediante un método aberto de coordinación que combi-
nase os obxectivos comúns, os plans nacionais de acción e un programa de acción
comunitario. No entanto, xa con motivo da creación do Foro Europeo da Discapaci-
dade (EDF) no ano 1996 fora adoptado o Manifesto europeo de mulleres con discapa-
cidade, que supuxo un avance no recoñecemento da grave situación de discrimina-
ción en que atopan as mulleres con discapacidade no ámbito internacional. A pretensión
principal deste manifesto sería a adopción, por parte dos países membros, de medidas
eficaces co fin de loitar contra a discriminación.

O Consello iniciou os seus traballos sobre a perspectiva de xénero na discapacidade a
través da creación dun grupo de expertos, no seo do Comité para a Rehabilitación e
Integración das Persoas con Discapacidade, cuxos compoñentes foron de xeito
maioritario, precisamente, mulleres con discapacidade, e que centrou a súa análise na
realidade que non comparten cos homes discapacitados. Os traballos deste grupo fi-
nalizaron co informe titulado A discriminación exercida contra as mulleres con

discapacidade, aprobado polo citado Comité na súa reunión anual de outubro en 2002.

Máis adiante, o ano de 20071 foi declarado pola Unión Europea como Ano Europeo
da Igualdade de Oportunidades, co lema «Cara a unha sociedade xusta», coa primor-
dial finalidade de sensibilizar a opinión pública sobre as vantaxes dunha sociedade
xusta e cohesionada.

1 Decisión do Parlamento Europeo e do Consello relativa ao Ano Europeo da Igualdade de Oportunida-

des para Todos (2007). Cara a unha sociedade xusta.

XÉNERO E DISCAPACIDADE. UNHA DUPLA INVISIBILIDADE. SITUACIÓN ACTUAL



320

As accións que cómpre levar a cabo, tanto desde os estados membros como desde o
marco da propia Unión, concretaranse en actos e reunións, campañas de información
e promoción e enquisas e estudos de ámbito comunitario ou nacional. Pois ben, den-
tro deste marco, elabórase o Plan de acción do Consello de Europa 2006-2015, cunha
liña de acción número cinco rotulada «Emprego, orientación e formación profesionais».
Esta liña de acción ten por fin aumentar a participación das persoas con discapacidade
no emprego, garantirlles a elección dunha carreira profesional e, grazas a estruturas
de axuda, que realmente poidan elixir. Todas as medidas son aplicadas aos empresa-
rios tanto públicos como privados.

4. Muller e discapacidade en España

4.1. Evolución normativa

No noso ordenamento xurídico interno os artigos 14 e 49 da Constitución2 serviron de
fundamento para a inicial Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social dos
discapacitados (LISMI). Xa recentemente, a actual Lei 51/2003, de 2 de decembro,
de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das
persoas con discapacidade, trata de asumir e ter en conta os cambios levados a cabo
na nosa sociedade.

Así, sinala no seu artigo 4, sobre a vulneración do dereito á igualdade de oportunida-
des: «Entenderase que se vulnera o dereito á igualdade de oportunidades das persoas
con discapacidade cando se produciren discriminacións directas ou indirectas, acosos,
incumprimentos de esixencias de accesibilidade e de realizar axustes razoables, así
como o incumprimento de medidas de acción positiva legalmente establecidas». E no
artigo 5, sobre as garantías do dereito á igualdade de oportunidades: «Co fin de lles
garantir o dereito á igualdade de oportunidades ás persoas con discapacidade, os poderes
públicos establecerán medidas contra a discriminación e medidas de acción positiva».

2 Constitución española, artigo 14: «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 ou

circunstancia persoal ou social». E artigo 49: «Os poderes públicos realizarán unha política de previsión,

tratamento, rehabilitación e integración dos diminuídos físicos, sensoriais e psíquicos, aos cales presta-

rán a atención especializada que requiriren e ampararán especialmente para o goce dos dereitos que este

titulo lles outorga a todos os cidadáns».

MANUELA DEL PILAR SANTOS PITA, GENOVEVA MILLÁN VÁZQUEZ DE LA TORRE

e BEATRIZ RODRÍGUEZ VILA-GARCÍA



321

Doutra parte, a actual Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía
persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, regula as condicións bási-
cas destas dúas actividades mediante a creación dun sistema para a autonomía e a
atención á dependencia (SAAD) coa colaboración e participación de todas as admi-
nistracións públicas. O sistema ten por finalidade principal a garantía das condicións
básicas e a previsión dos niveis de protección a que se refire esta lei.

Pola súa vez, a Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, recoñece a necesidade dunha «acción normativa dirixida a combater
todas as manifestacións aínda subsistentes da discriminación, directa ou indirecta,
por razón de sexo e a promover a igualdade real entre mulleres e homes, con remo-
ción dos obstáculos e estereotipos sociais que impiden alcanzala».

Iso tradúcese nunha obriga de adoptar, por parte das institucións, novas medidas de
intervención que teñan en conta as circunstancias persoais e particulares de cada cidadán
ou cidadá, así como aquelas do contexto en que os que sofren discapacidade se achan
inmersos nun claro intento de modificar a percepción que a cidadanía ten das
discapacidades. Deste xeito, a partir de 1998 o IMSERSO incluíu entre os obxectivos
das súas políticas e actuacións as mulleres discapacitadas.

O I Congreso Internacional Muller e Discapacidade (Valencia, 2003), que se realizou
no marco do Ano Europeo de Persoas con Discapacidade, supuxo un momento clave
tanto polo grao de participación das mulleres con discapacidade como pola atención á
necesidade de pular medidas para que estas sexan autónomas, participen en todos os
ámbitos da vida social e adopten libremente os seus papeis sociais sen atrancos que as
condicionen.

Dentro da actividade do movemento asociativo das persoas con discapacidade, o Co-
mité Español de Representantes de Discapacitados (CERMI) propón entre os seus
obxectivos os seguintes: «Realizar un informe sobre a situación actual da muller
discapacitada en España. Detectar a posible dupla discriminación en función do xénero
e a discapacidade. Ofrecerlle á sociedade unha imaxe real da muller con discapacidade.
Favorecer a presenza de mulleres discapacitadas nos medios de comunicación. Manter
un contacto permanente coa Comisión da Muller do EDF. Organizar cursos de forma-
ción política e liderado para mulleres con discapacidade».
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A Comisión da Muller do CERMI elaborou o seu I Plan integral de acción para mulleres
con discapacidade 2005-2008, que foi amplamente difundido entre as asociacións de
persoas con discapacidade. As cifras deixan ver con claridade as situacións evidente-
mente discriminatorias que seguen a sufrir as mulleres discapacitadas españolas3.

Pois ben, as accións que arestora se están a levar a cabo en España na loita contra a
discriminación das mulleres discapacitadas están guiadas polo principio de transver-
salidade, o que se traduce no feito ineludible de que as políticas para realizar non se
vexan limitadas simplemente a programas ou accións dirixidos e planificados exclu-
sivamente para as mulleres discapacitadas, pois o traballo neste campo debe levarse a
cabo desde as políticas xerais en calquera dos ámbitos da actuación pública.

Así pois, en calquera perspectiva deben terse presentes as necesidades das mulleres
discapacitadas co fin de poder concluír uns obxectivos claros. Isto non vén máis que
aplicar o mainstreaming que a Comisión das Comunidades Europeas (Bruxelas, 2003)
define como «a organización ou reorganización, mellora, desenvolvemento e avaliación
de todas as políticas, de modo que os axentes normalmente involucrados na confec-
ción de políticas incorporen a perspectiva da igualdade de xéneros en todos os niveis
e en todas as etapas».

O Plan de acción do Goberno para as mulleres con discapacidade, aprobado polo
Consello de Ministros o 1 de decembro de 2006, persegue entre outros obxectivos
fomentar unha imaxe equilibrada e non-discriminatoria das mulleres con discapacidade
nos medios de comunicación social, dada a súa enorme forza sobre o conxunto da
sociedade. E iso a través de accións de sensibilización dirixidas a profesionais dos
medios de comunicación sobre o emprego dunha imaxe non-estereotipada do papel
das mulleres con discapacidade na sociedade, tendo en conta as especiais dificultades

3 O 74,79% das mulleres con discapacidade carece de estudos ou ten apenas estudos primarios (Enquisa

EDDES). A porcentaxe de analfabetismo causado por razóns distintas aos problemas estritamente físicos

ou psíquicos afecta ao 6,74% das mulleres con discapacidade (43 410), fronte ao 3,66% dos homes.

(23 463) (Enquisa EDDES).

A taxa de actividade das mulleres con discapacidade (21,7%) é menor á das mulleres globalmente con-

sideradas (44%) e menor que a dos homes con discapacidade (34%) (EPA, 2005). A taxa de paro das

mulleres con discapacidade (19,70%) é tres puntos e medio superior á das mulleres sen discapacidade

(16,20%) e case sete puntos superior á dos homes con discapacidade (12,80%). INE (2003) [en liña] Las

personas con discapacidad y su relación con el empleo. Encuesta de población activa, del segundo

trimestre de 2002. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://www.ine.es/prodyser/

pubweb/indisoc03/discapa_empleo.pdf>.
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que poden presentarse en ámbitos como o rural. Inténtase presentar modelos reais e
positivos de mulleres discapacitadas nos medios de comunicación co fin de reforzar
unha imaxe tamén positiva destas.

4.2. A incorporación da muller discapacitada ao mercado laboral

En España hai 2 055 251 mulleres con discapacidade, segundo a última Enquisa
EDDES:

Mulleres en idade laboral: 659 330

a) Taxa de paro: 84%

b) Inactivas: 76,41%

c) Mulleres residentes no ámbito rural: 35%

d) Estudos superiores: 12%

A taxa de paro das mulleres con discapacidade é do 84%.

A incorporación ao mercado laboral da muller discapacitada en igualdade de condi-
cións encádrase dentro da preocupación pola integración laboral das persoas con dis-
capacidade, homes e mulleres, cuxos efectos máis negativos soportan as mulleres en
moito maior grao, xa que ante unha carencia de formación e cualificación axeitadas,
estas teñen escasas ou nulas posibilidades de accederen ao mercado de traballo, perci-
biren ingresos e melloraren a súa situación.

Malia ser certo que as mulleres con discapacidade gozan xuridicamente dos mesmos
dereitos, liberdades e deberes civís e políticos constitucionais, e que só poden ser
privadas destes nos casos de incapacitación a través dunha sentenza xudicial e nos
termos e a extensión establecidos en tal sentenza, non obstante, iso non impide que a
súa especial situación de vulnerabilidade non veña máis que a lle pór trabas ao real e
efectivo exercicio deses dereitos, polo que se fai necesaria unha ampla serie de medi-
das protectoras con tal fin. Ora ben, como dicimos, iso non evita as situacións de
desigualdade. Moitas e moi desgraciadas son as condutas discriminatorias que, a pe-
sar de todos os esforzos e todos os avances, seguen a ter lugar na actualidade.

A concienciación e a información da cidadanía é quizais o método máis eficaz para
eliminar as desigualdades. Resulta necesario, xa que logo, un tratamento transversal
da non-discriminación que arranque –como dicimos– de lle facer chegar ao conxunto
da cidadanía a normativa existente e eficaz sobre este tema. Trátase de aumentar a
concienciación sobre a grande importancia que ten o fomento das boas relacións entre
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os diferentes grupos da sociedade, abolir estereotipos, prexuízos e moi necesariamen-
te as condutas violentas. Recoñécese así a contribución positiva das persoas á sociedade
no seu conxunto, independentemente do sexo, a orixe étnica ou racial, a relixión ou as
conviccións, a (dis)capacidade, a idade e a orientación sexual.

Finalmente, para que as mulleres con discapacidade con maior risco de exclusión
teñan acceso a todos os dereitos sociais en igualdade de oportunidades, é necesario
intervir nunha dupla dirección, sobre as institucións e os distintos axentes sociais, co
obxecto de que eses dereitos se flexibilicen e poidan ser realmente aproveitados por
quen máis os necesita, para o cal cómpre incorporar neles a variable xénero/discapa-
cidade; e tamén é preciso actuar sobre as propias mulleres con discapacidade, para
que mediante medidas de acción positiva saian do seu isolacionismo, se integren e
participen plenamente en todos os ámbitos da vida social, en particular aproveitando
as novas tecnoloxías.

A integración laboral é un factor case imprescindible para a autonomía persoal, e por
iso as mulleres con algún tipo de discapacidade teñen o dereito a incorporarse en
igualdade de condicións ao mercado laboral para conseguiren a independencia econó-
mica, recoñecemento social e autoestima, así como a súa integración e participación
social. O 54% da poboación en xeral está empregada e dela só o 24% das persoas con
discapacidade entre os 16 e 64 anos traballa.

O mercado de traballo debe ser máis accesible e, en condicións de igualdade, evitar
certas porcentaxes estatísticas de discriminación por xéneros. Así, mentres o 32% da
poboación masculina con discapacidade está empregada, só o 16% da poboación
feminina ten presenza no mercado laboral.

A muller discapacitada atópase cunhas barreiras difíciles de traspasar: a falta de for-
mación, por un lado; e, polo outro, a que vén dada polo seu grao de discapacidade.
Son dous elementos en alto grao condicionantes que xeran moito desemprego. E,
como xa queda dito, no terreo da formación é o ámbito familiar quizais o que en máis
ocasións presenta maiores reparos á inserción laboral debido a unha sobreprotección
excesiva. Unha actitude social familiar de falta de empeño é a responsable na maioría
das ocasións da actitude pasiva de moitas discapacitadas, que buscan máis as rela-
cións sociais que a participación no mercado laboral. A falta de autoestima, a actitude
social e a desconfianza por parte do empresariado no tocante aos traballadores con
discapacidade poñen o resto.
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Hoxe, a inmensa maioría deste colectivo ten apenas estudos primarios (esta maioría é
abafadora entre as mulleres do medio rural). Catro de cada dez persoas con discapaci-
dade en idade laboral (o 37,3%) non teñen ningún tipo de formación regulada. Do
61,2% restante que superou algún dos niveis do sistema educativo, o 78,9% non obti-
vo ningunha cualificación específica e competitiva para o mercado laboral. Un pro-
blema engadido é, para alén disto, que non sempre unha formación máis cualificada
–como a universitaria– conclúe cunha integración laboral directa.

Nos últimos anos a taxa de paro do colectivo de mulleres con discapacidade medrou
considerablemente, ao tempo que aumentou a participación para o emprego a través
dos cursos de formación. A maioría deste numeroso colectivo está convencido de que
non só ten o dereito, senón a obriga, de se integrar no ámbito laboral e buscar oportu-
nidades de emprego con salarios dignos, alén da formación axeitada para os traballos
que se ofrecen. Merecen unha especial atención na inserción laboral os sectores do
colectivo con máis dificultades: as mulleres con máis de 35 anos, as mulleres que
estiveron no mundo laboral e queren reincorporarse a un posto, aquelas que viven no
medio rural e as que teñen cargas familiares ou escasa formación.

O ensino e a formación accesibles e sen barreiras de sexo son un dereito fundamental
e necesario para que a muller con discapacidade poida aproveitar novas expectativas
de vida máis acordes coa súa valía, que a conducirán ao seu pleno desenvolvemento
no ámbito persoal, profesional e social. Taxas maiores de desemprego, salarios infe-
riores, menor acceso aos servizos de saúde, porcentaxes inferiores de participación
social, maiores carencias educativas, violencia de xénero, illamento etc. Faise nece-
sario pór en marcha iniciativas de todo tipo que apoien a promoción do colectivo con
vistas a conseguir a igualdade de oportunidades e maiores cotas de benestar.

Un proxecto actual digno de mencionarse na loita polo emprego das mulleres con
discapacidade é o desenvolvido pola Confederación Coordinadora Estatal de
Discapacitados Físicos de España (COCEMFE) en Castela e León entre xullo e
decembro do ano 2011. Aquí, conscientes da tripla invisibilidade –muller, ámbito
rural e discapacidade– das mulleres con discapacidade que viven en zonas rurais, o
que leva consigo que atopar un traballo sexa moito máis difícil que para os varóns
desempregados dadas as xa insistidas barreiras psicosociais, a precariedade no emprego,
a temporalidade nas contratacións, as deficiencias na formación ou circunstancias
económicas, familiares e culturais, analizaron e afondaron na figura da emprendedora
ao considerar que xoga un importante papel como impulsadora na reactivación da
economía e o desenvolvemento local sustentable. Con iso preténdese conseguir unha
maior incursión e nunhas mellores condicións especialmente daquelas mulleres que,
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pola súa idade avanzada e por falta de técnicas axeitadas, por vivir no medio rural,
ven obstaculizado o seu acceso ao traballo.

Pois ben, entre as principais actividades do proxecto inclúense a prospección empre-
sarial do ámbito rural, obradoiros de formación para o emprego e as habilidades de
autoemprego e creación do seu propio negocio, alfabetización tecnolóxica e forma-
ción en novas tecnoloxías, orientación laboral e atención personalizada no ámbito
rural, así como un estudo de investigación sobre a situación ante o emprego e
autoemprego das mulleres con discapacidade do medio rural da provincia de Palencia.

5. Especial referencia á Comunidade Autónoma galega

5.1. A Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes

Se no conxunto do Estado español existen 3 500 000 persoas con discapacidade, das
cales 2 030 397 son mulleres, en Galicia segundo os datos da Xunta hai 175 012 persoas
con discapacidade, e destas 93 671 (o 53,5%) son mulleres.

Segundo se desprende da base de datos da Confederación Galega de Discapacitados
(COGAMI), un 26,6% das mulleres con discapacidade inscritas como demandantes
de emprego no Servizo de Integración Laboral (SIL) da Confederación están sen
emprego, e 902 destas mulleres nunca tiveron un traballo remunerado. E no tocante á
formación, un 4,6% das mulleres con discapacidade da nosa comunidade autónoma
conta cunha titulación universitaria, un 2% non ten estudos e un 27,7% só ten o gra-
duado escolar.

A Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes ten como
principal obxectivo a adopción e execución de políticas dirixidas a eliminar calquera
tipo de discriminación contra a muller e con este obxecto fai unha clasificación das
discriminacións dividíndoas en directas e indirectas, o que recolle no seu artigo se-
gundo4. Insístese tamén na norma galega na necesidade de que as políticas sexan

4 «Para os efectos desta lei, existirá discriminación directa cando unha persoa sexa, fose ou puidese ser

tratada de xeito menos favorable ca outra en situación análoga por razón de sexo, e existirá discrimina-

ción indirecta cando unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutra lle poida ocasionar

unha desvantaxe particular a unha persoa a respecto doutras por razón de sexo, salvo que se poida

xustificar obxectivamente cunha finalidade lexítima e que os medios para a consecución desta finalidade

sexan adecuados e lexítimos».
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transversais: non abondan políticas específicas dirixidas a evitar a discriminación,
senón que se fai preciso que a loita pola igualdade e a integración veña dada desde
calquera ámbito de actuación.

Para iso utilizaranse medidas de acción positiva mentres non se lograren os obxectivos
perseguidos. E, o que é fundamental para que estas medidas sexan eficaces, a norma
mostra unha especial preocupación polo labor de información e concienciación5, pois
non hai medidas que poidan levarse a cabo sen que a sociedade no seu conxunto non
cambie a súa percepción sobre a discapacidade e a gravidade da situación en que se
acha este colectivo de mulleres.

5.2. Incentivos á contratación de traballadoras con discapacidade na Comunidade

Autónoma galega

Na normativa autonómica galega as medidas de fomento do emprego da muller
discapacitada encádranse dentro daquelas outras xerais dirixidas ao fomento da con-
tratación de traballadores discapacitados, homes e mulleres. Porén, cómpre dicirmos
que nalgúns casos se consideran medidas de discriminación positiva a prol das mulleres.
A Orde de 6 de marzo de 2007 ten como finalidade facilitar a reinserción, e o seu
obxecto é fixar as bases reguladoras das axudas e subvencións establecidas pola
Consellería de Traballo co fin, como dicimos, de promover a integración laboral das
persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma galega a través dos seguintes
programas:

5 O artigo 5 da Lei 7/2004, de 16 de xullo, rotulado «Obxectivo de erradicación dos prexuízos de xénero»

di así:

1. A Comunidade Autónoma de Galicia adoptará as medidas apropiadas para modificar os patróns

socioculturais de conduta de mulleres e de homes, con miras a acadar a eliminación dos prexuízos e

das prácticas consuetudinarias baseadas na idea da inferioridade ou superioridade de calquera dos

sexos ou en funcións estereotipadas de mulleres e de homes.

2. Fomentarase a comprensión da maternidade como unha función social, evitando os efectos nega-

tivos sobre os dereitos da muller, e ademais instrumentando outros efectos positivos.

3. Adoptaranse idénticas actuacións de fomento da súa comprensión como función social con res-

pecto ao coidado de familiares que, polas súas dependencias, necesiten a asistencia doutras persoas,

mulleres e homes.

4. Estas medidas irán acompañadas dos oportunos programas e consignacións orzamentarias para

que todas as cargas doméstico-familiares sexan obxecto de corresponsabilidade familiar e reciban a

protección económica e social correspondente.
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a) Programa de fomento da contratación indefinida das persoas con discapacidade na
empresa ordinaria (Anexo A da norma)

b) Programa de fomento da contratación indefinida das persoas con discapacidade en
centros especiais de emprego (Anexo B)

c) Programa de promoción do emprego autónomo das persoas con discapacidade
(Anexo C)

A xestión destes programas realizarase de acordo cos principios de publicidade con-
correncia, obxectividade, transparencia, igualdade e non-discriminación; eficacia no
cumprimento dos obxectivos fixados; eficiencia na asignación dos recursos públicos.
Para o efecto de ser beneficiario/a destas axudas, considéranse persoas con discapaci-
dade aquelas a que a Administración competente recoñecese unha discapacidade nun
grao igual ou superior ao 33%.

Nos contratos a traballadoras discapacitadas na Comunidade galega estarase ao disposto
na citada normativa autonómica no referente aos temas de subvencións ás empresas,
e naquilo que non estiver previsto especialmente cumprirase a lexislación estatal
vixente. Ademais, a Orde TAS/1622/2007, de 5 de xuño, regula a concesión de
subvencións ao programa de promoción do emprego autónomo.

5.3. Fomento da promoción do emprego autónomo das persoas con discapacidade

Na actualidade en Galicia está a levarse a cabo un programa de promoción do emprego
autónomo das persoas con discapacidade (TR341G) cuxo obxectivo primordial é pro-
mover a integración laboral destas persoas mediante o financiamento daqueles
proxectos empresariais de traballadores discapacitados desempregados que preten-
dan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia.

As axudas concrétanse nunha subvención financeira para a reducir os intereses dos
empréstitos necesarios para a súa constitución como traballadores autónomos, tendo en
conta que, como mínimo, o 75% do empréstito deberá destinarse a financiar investi-
mentos en activo fixo; pode destinarse até un 25% a financiar o activo circulante.

Esta subvención será como máximo de seis puntos do tipo de interese fixado pola
entidade financeira que conceda o empréstito, sen que en ningún caso o tipo de intere-
se que deba satisfacer a persoa beneficiaria, unha vez calculado o subsidio, poida
resultar inferior a un punto. Poderá concederse esta subvención ás sociedades limita-
das de nova creación polos traballadores con discapacidade desempregados que se
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constitúan como autónomos e teñan a condición de socios da devandita sociedade.
O importe máximo da subvención non poderá superar a contía de 4500 euros por cada
socio.

Ademais, ofrécense rendas para o inicio da actividade co fin de contribuír a garantir
durante o seu inicio uns ingresos mínimos: unha subvención de até 3600 euros, sen
superar o 50% do investimento inicial en activo fixo, ou no suposto de constitución
dunha sociedade limitada, o 50% da axuda monetaria inicial ao capital social.

No caso de a persoa beneficiaria desta renda ser unha muller, a devandita porcentaxe
será do 60% e o límite máximo da subvención incrementarase até 4800 euros. Poderá,
así mesmo concederse unha subvención de até 3900 euros pola creación do seu posto
de traballo, calculada en función do investimento en activo fixo. Non poderán acce-
der a este tipo de axudas as sociedades limitadas nin os seus socios.

Doutra banda, na Comunidade Autónoma galega e dentro das políticas de igualdade,
cabe salientarmos o Proxecto Centro Galego de Desenvolvemento Integral (CEGADI),
por medio do cal se construirán trinta e dous cuartos individuais e dúas vivendas
piloto para persoas con discapacidade física que teñan dificultade para se desprazaren.
Alén de coidados físicos, ofreceráselles formación co obxectivo de fomentar a súa
reinserción laboral.

Tamén as familias poderán beneficiarse dos servizos do centro, que dará apoio
psicolóxico e asesoramento para abordar a nova situación de discapacidade. Igual-
mente se atopa entre os destinatarios desta infraestrutura a sociedade en xeral, xa que
traballará a prol da sensibilización ou da eliminación de barreiras. De feito, unha
parte das instalacións reservarase para un centro de I+D+i, para que a innovación non
só se restrinxa á mellora da competitividade das empresas, mais sirva da mesma maneira
para buscar novos instrumentos para a igualdade de oportunidades.

É evidente que non se fan distincións en favor da muller, mais non cabe dúbida ningunha
de que tal medida significará un paso adiante na integración sociolaboral das mulleres
discapacitadas en igualdade cos homes discapacitados, e finalmente en plena igualdade
co resto da cidadanía. As políticas da Comunidade Autónoma galega tratan de ser
pioneiras na integración laboral dos traballadores discapacitados e no seu próximo
plan de emprego incidirase na integración destas políticas nas bases da normativa
estatal.
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No tocante ao tratamento estatal, cabe destacarmos o Real decreto 870/2007, de 2 de
xullo, polo cal se regula o programa de emprego con apoio, como medida de fomento,
ao emprego das persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo. Nel
trátase de lle dar unha resposta á necesidade de crear unha política de emprego dos
traballadores con discapacidade cuxo obxectivo primordial sexa a súa integración
sociolaboral, en condicións que garantan a aplicación do principio de igualdade de
tratamento, no sistema ordinario de traballo ou, no seu defecto, a súa incorporación
ao sistema produtivo mediante a fórmula especial do traballo protexido a través de
centros especiais de emprego.

6. Conclusións

A sociedade en xeral veu mostrando condutas de illamento e de segregación cara ás
mulleres con discapacidade, e isto, que constituíu unha tradición, segue na actualidade
a representar un alarmante e grave problema. Malia ser certo que os dereitos existen e
as políticas tamén existen, non o é menos que as mulleres discapacitadas, como mulleres
e como discapacitadas, seguen discriminadas e expostas a maiores riscos.

A pesar de que as diferentes administracións públicas son directamente responsables
da planificación e execución de políticas en contra da discriminación, corresponde á
sociedade no seu conxunto modificar as súas actitudes, e nesta función consideramos
de vital importancia o papel das propias familias e dos medios de comunicación na
loita pola igualdade. Faise preciso, pois, inverter a tendencia no que se refire ao
exercicio de dereitos (civís, sociais, e políticos) e o goce de recursos, fomentar a súa
participación e modificar normas sociais e estereotipos discriminatorios.

A solución pasa de xeito necesario polas actuacións. Arestora e en moitas partes do
mundo, as mulleres discapacitadas toman a iniciativa e traballan tanto por se liberar
dos prexuízos como por facerse visibles ante os seus compañeiros con discapacidade,
ante o resto das mulleres e os homes e ante a sociedade. Desenvolver proxectos de
vida como nais, compañeiras, profesionais e colaborar no desenvolvemento social
deixou de ser un anhelo utópico e converteuse nunha reclamación que cada vez cobra
máis forza. É preciso que elas sexan unha parte activa no que consideramos e desexamos
imparable proceso transformador.

Cómpre que este importante colectivo de mulleres participe en calquera proceso de
planificación, execución, seguimento e avaliación de políticas a favor da integración
e a non-discriminación, así como na toma de decisións en todos os niveis: político,
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económico e social, e todo iso co obxecto de conseguir o libre desenvolvemento da
súa personalidade a través dunha vida autónoma, que co seu traballo e a súa vida
persoal, permitan que a sociedade no seu conxunto se beneficie de tantas cousas que
poden achegar.

7. Referencias bibliográficas

CONFEDERACIÓN COORDINADORA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE ESPAÑA (2003) Libro ver-

de: mujer y discapacidad. Propuestas para una década. Madrid, COCEMFE.

CRISTÓBAL ANDREU, V. (2002) «Mujeres con discapacidad» Minusval 137, pp. 13-38.

EMERSON, E.; HATTON, C.; BROMLEY, J. e CAINE, A. (1999) Clinical Psychology and People with

Intellectual Disabilities. Chichester, John Wiley & Sons.

FORO EUROPEO DA DISCAPACIDADE (1998) [en liña] Manifiesto de las mujeres con discapacidad

de Europa. Dispoñible en formato electrónico no enderezo web <http://isonomia.uji.es/docs/

spanish/investigacion/mujeres/manifiestomujer-fed.pdf>.

GARCÍA DÍAZ, N. (2000) «Mujeres y discapacidad» Minusval 126, pp. 33-38.

IGLESIAS PADRÓN, M. (2003) «Mujeres y discapacidad: la doble discriminación» Emakunde 50

Mujeres y discapacidad: la doble discriminación, pp. 6-39.

OBSERVATORIO DA DISCAPACIDADE (2000) [en liña] Mujer y discapacidad, buenas prácticas. Ma-

drid, Instituto de Migracións e Servizos Sociais. Dispoñible en formato electrónico no endere-

zo web <http://sid.usal.es/idocs/F8/8.1-2027/mujer_y_discapacidad.pdf>.

RIU, M.ª CARMEN (coord.) (2002) Indicadores de exclusión social de mujer con discapaci-

dad. Barcelona, Associació Dones No Estàndards/IMSERSO/Universidade Autónoma de

Barcelona.

SHUNT, G.; CONDE, A. e IGLESIAS, M. (1998) Mujer con discapacidad y su situación socio-

laboral en dos comunidades autónomas: Galicia y Andalucía. A Coruña, Fundación PAIDEIA.

XÉNERO E DISCAPACIDADE. UNHA DUPLA INVISIBILIDADE. SITUACIÓN ACTUAL



332



333

A obriga empresarial de protección
fronte ao risco derivado do uso de pantallas

de visualización de datos no traballo

The obligation of businesses to offer protection

against risk arising from the use of data display screens

at the workplace

BELISARIO SIXTO SAN JOSÉ

Profesor de ensino secundario, especialista en formación e orientación laboral

e licenciado en Dereito e en Ciencias Políticas e Socioloxía



334

Resumo

A inmensa maioría das empresas conta na actualidade con postos de traballo en que se realiza

unha interacción frecuente con computadoras, o que pode implicar riscos para a saúde dos

traballadores que ocupan eses postos. O empresariado está obrigado, tanto pola Lei de preven-

ción de riscos laborais como polo real decreto que contén as disposicións mínimas de seguridade

e saúde relativas ao traballo con equipos de visualización de datos (RD 488/1997), a intentar

eliminar, e no caso de non resultar posíbel reducir a límites tolerábeis, os riscos que puideren

derivarse do uso de computadoras. Para isto deberá adoptar medidas tanto ao respecto da

selección dos equipos informáticos como no tocante ao deseño dos propios postos de traballo,

e para organizar as actividades que deben realizar os traballadores afectados.

O incumprimento destas obrigas poderá dar lugar á imposición de sancións por parte da

autoridade laboral, ao constituíren infraccións en materia de prevención de riscos laborais.

Palabras chave: risco laboral, pantalla de visualización de datos, deseño do posto de traballo,

avaliación de riscos laborais, infraccións e sancións na orde social.

Abstract

The vast majority of companies currently have jobs in which frequent interaction with computers

is developed; this fact can entail risks for the health of the workers who occupy such positions.

The employer is required both by the Law for the prevention of occupational risks and by the

Royal Decree containing regulations for minimum safety and health at work regarding data

visualization equipment (RD 488/1997), to try to remove or, in any case, to reduce to admissible

limits the risks arising from the use of computers. With this aim they must adopt measures

regarding the selection of computer equipment, the design of the workplace and the organization

of the activities carried out by the workers affected.

Failure to fulfill these obligations may result as the imposition of sanctions by the labour

authority as it represents infringements on the prevention of occupational risks.

Keywords: employment risk, data display screen, workplace design, assessment of occupational

risks, lawbreaking and sanctions in the social order.
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1. Introdución

En todos os sectores produtivos cada vez son máis os postos de traballo que levan
asociado o uso de equipos informáticos. Tarefas que eran tradicionalmente executadas
de xeito manual son hoxe realizadas por medio da interacción con computadoras, até
o punto de resultar infrecuente na actualidade atopar algún centro de traballo en que
non haxa traballadores que realicen unha parte substancial da súa xornada con elas.

Segundo os datos da Enquisa sobre o uso de TIC e comercio electrónico nas empresas
2009/20101 realizada polo Instituto Nacional de Estatística (en diante INE), o 66,2 %
das empresas de menos de dez traballadores dispón de computadoras e un 58,1%
conta ademais con conexión á internet. Esta porcentaxe elévase até un 97,2% nas
empresas de máis de dez traballadores. Xa en Galiza, tamén segundo os datos do INE,
en xaneiro de 2011 o 98,6% das empresas dispoñían de computadores.

Cando se fala da prevención de riscos laborais adoita realizarse unha asociación men-
tal coa sinistralidade laboral de tipo catastrófico, causante de incapacidades perma-
nentes e mesmo da morte de traballadores2, realidade desgraciadamente cotiá en sec-
tores como a construción ou a pesca. Sen negarmos a necesidade imperiosa de
incorporar a cultura preventiva prioritariamente no empresariado e os traballadores
destes sectores produtivos, cómpre salientarmos a necesidade de incorporala nos tra-
balladores usuarios de pantallas de visualización de datos, así como no empresariado,
pois estas tamén son fonte de risco laboral, de menor severidade, mais cunha elevada
probabilidade de materialización3. No tocante a isto, poden distinguirse tres tipos de

1 Dispoñíbel en formato electrónico no enderezo web <http://www.ine.es/inebmenu/mnu_tic.htm>.
2 Segundo os datos do Ministerio de Traballo e Inmigración no ano 2010 morreron por causa de acciden-
te laboral un total de 569 traballadores (65 en Galiza) e produciuse un total de 4935 accidentes graves
(594 en Galiza), excluídos os accidentes in itinere. Estes datos están dispoñíbeis en formato electrónico
no enderezo web <http://www.mtin.es/estadisticas/eat/eat10/A1a11_top_HTML.htm>
3 Segundo determina a epígrafe 2 do artigo 4 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos
laborais (BOE n.º 269, de 10 de novembro), para determinar a gravidade dun risco cómpre valorar
conxuntamente a «probabilidade de que se produza o dano e a severidade deste». A combinación de
probabilidade (baixa, media ou alta) e severidade (baixa, media ou alta de novo) –coñecida como matriz
de avaliación de riscos– dá lugar a cinco niveis de risco, a saber: trivial, tolerábel, moderado, importante
e intolerábel.

Sobre a metodoloxía para a estimación do risco pode consultarse GÓMEZ-CANO, M. et al. (1998) [en liña]
Evaluación de riesgos laborales. Madrid, Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.
Dispoñíbel en formato electrónico no enderezo web <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf>.
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danos para a saúde dos traballadores derivados do uso de pantallas de visualización
de datos: os trastornos musculoesqueléticos, os problemas oftalmolóxicos e a fatiga
mental.

A normativa específica nesta materia atópase no Real decreto 488/1997, de 14 de
abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con
equipos que inclúen pantallas visualización de datos4. Esta norma traspón en Espa-
ña a Directiva 90/270/CEE, de 29 de maio, que estabelece as disposicións mínimas
de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas de
visualización5.

É de salientar que, ao abeiro do artigo 5 do Regulamento dos servizos de prevención6

e das propias previsións contidas no Real decreto 488/19977, o Instituto Nacional de
Seguridade e Hixiene no Traballo elaborou unha guía técnica, a Guía técnica para la

evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pan-

tallas de visualización (en diante Guía técnica), que ten como finalidade «proporcio-
nar criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios e aos responsábeis
da prevención a interpretación e aplicación do citado real decreto, especialmente no
que atinxe á avaliación dos riscos para a saúde das traballadoras e traballadores
involucrados e no referido ás medidas de prevención aplicábeis»8.

2. Definicións básicas

Hai tres conceptos básicos que deben ser considerados para determinar a aplicabilidade
do Real decreto 488/1997 a unha situación concreta de traballo, polo que cómpre que
sexan definidos.

1. O primeiro concepto é o de pantalla de visualización de datos, que é definida polo
artigo 2 do devandito real decreto como «pantalla alfanumérica ou gráfica, con inde-

4 BOE n.º 97, de 23 de abril de 1997.
5 DOCE L n.º 156, de 21 de xuño de 1990.
6 Aprobado por medio do Real decreto 39/1997, de 17 de xaneiro (BOE n.º 27, de 31 de xaneiro de 1997).
7 Véxanse o artigo 5 do Real decreto 39/1997 e a disposición final primeira do Real decreto 488/1997.
8 Véxase a introdución in fine da edición de 2006 da Guía técnica mencionada a seguir, dispoñíbel en
formato electrónico no enderezo web <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/
GuiasTecnicas/Ficheros/pantallas.pdf>.
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pendencia do método de representación utilizado»9. Esta definición cómpre delimitala
negativamente segundo o indicado na epígrafe 3 do artigo 1 da norma, que exclúe do
seu ámbito de aplicación os postos de condución de vehículos ou máquinas10; os sis-
temas informáticos embarcados nun medio de transporte; os sistemas informáticos
destinados prioritariamente a seren utilizados polo público11; os sistemas chamados
«portátiles», sempre e cando non se utilizaren de xeito continuado nun posto de
traballo12; as calculadoras, caixas rexistradoras e todos aqueles equipos que teñan un
pequeno dispositivo de visualización de datos ou medidas necesario para a súa utili-
zación directa13 e, por último, as máquinas de escribir de deseño clásico, coñecidas
como «máquinas de xanela»14.

2. O segundo concepto para considerarmos é o de posto de traballo, que se define
como aquel «constituído por un equipo con pantalla de visualización provisto, no seu
caso, dun teclado ou dispositivo de adquisición de datos, dun programa para a inter-
conexión persoa/máquina, de accesorios ofimáticos e dun asento e unha mesa ou su-
perficie de traballo, así como o contorno laboral inmediato»15.

3. Finalmente, o terceiro concepto que debemos ter en conta é o de traballador usua-
rio, que é definido no Real decreto 488/1997 como «calquera traballador que habi-
tualmente e durante unha parte relevante do seu traballo normal empregue un equipo
con pantalla de visualización»16.

9 Véxase a alínea a) do artigo 2 do Real decreto 488/1997.
10 Aclara a Guía técnica na páxina 9 que esta exclusión se refire «aos postos que incorporan unha cabina
de condución en vehículos ou máquinas (por exemplo, guindastres e escavadoras)».
11 A Guía técnica pon como exemplo na páxina 9 os caixeiros automáticos dos bancos, os equipos con
pantalla para a consulta en bibliotecas e centros de documentación e as pantallas electrónicas de infor-
mación e consulta en centros públicos, aeroportos ou estacións de ferrocarril.
12 Segundo indica a Guía técnica na páxina 9, os criterios para determinar a continuidade no uso deberán
ser os mesmos que os empregados para delimitar o concepto de traballador usuario, que se verá máis
adiante.
13 A Guía técnica aclara na páxina 9 que esta exclusión, que afecta aos equipos científicos de laboratorio,
ten como causa que estes dispositivos «non adoitan requirir unha visualización intensiva por longos
períodos de tempo».
14 Esta exclusión «só se aplica ás máquinas de escribir que posúen unha pequena pantalla rectangular,
habitualmente de cristal líquido, que polo xeral mostra dúas ou tres liñas de texto». Véxase a páxina 9 da
Guía técnica.
15 Véxase a alínea b) do artigo 2 do Real decreto 488/1997.
16 Véxase a alínea c) do artigo 2 do Real decreto 488/1997. Nótese que alínea fala de «traballador». É a
Guía técnica, na páxina 10, a que se refire ao «traballador usuario».
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Os criterios para concretarmos a definición de traballador usuario deben buscarse na
Guía técnica, que exclúe aqueles traballadores que fixeren un uso das pantallas de
visualización inferior ás dúas horas diarias ou ás dez horas semanais. Pola contra,
inclúe nesta definición aqueles outros que superaren un uso de catro horas diarias ou
de vinte horas semanais. Por último, no tocante a aqueles traballadores que se situaren
nun uso superior ás dúas horas diarias ou ás dez semanais e inferior ás catro horas
diarias ou ás vinte horas semanais indica que poden entenderse incluídos de cumpriren
cinco das seguinte sete condicións:

1) Depender do equipo con pantalla de visualización para facer o seu traballo, e non
poder dispor doadamente de medios alternativos para acadar os mesmos resultados.

2) Non poder decidir voluntariamente se usan ou non o equipo con pantalla de visua-
lización para realizaren o seu traballo.

3) Precisar unha formación ou experiencia específicas no uso do equipo, esixidas
pola empresa, para facer o seu traballo.

4) Utilizar habitualmente equipos con pantallas de visualización durante períodos dunha
hora ou máis.

5) Utilizar equipos con pantallas de visualización diariamente ou case diariamente do
xeito descrito no punto anterior.

6) Que a obtención rápida de información por parte da persoa usuaria a través da
pantalla constitúa un requisito importante do posto de traballo.

7) Que as necesidades da tarefa esixan un nivel alto de atención por parte da persoa
usuaria debido a que as consecuencias dun erro poden resultar críticas17.

3. Obrigas do empresariado

A principal obriga do empresariado fronte aos riscos derivados do uso de pantallas de
visualización de datos é evitalos ou, no caso de isto non resultar posíbel, reducilos ao
mínimo. Esta obriga deriva da propia Lei de prevención de riscos laborais, que esta-
belece no seu artigo 14 o dereito dos traballadores a unha protección eficaz en materia
de seguridade e saúde no traballo, e sinala no seu artigo 15 como principios da acción
preventiva «evitar os riscos»18 e «substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou

17 Véxase a páxina 11 da Guía técnica.
18 Véxase a alínea a) da epígrafe 1.
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ningún perigo»19. Tamén deriva máis en concreto do propio Real decreto 488/1997,
que obriga o empresariado, na epígrafe 1 do seu artigo 3, a adoptar «as medidas nece-
sarias para que o emprego por parte dos traballadores de equipos con pantallas de
visualización non supoña riscos para a seguridade e saúde» e, cando iso non for posí-
bel, a adoptar as medidas precisas para que os riscos derivados do uso destes equipos
se reduzan ao mínimo.

Para concretar o deber de protección o citado artigo 3 do Real decreto 488/1997
estabelece as obrigas xerais do empresariado diante do risco derivado do uso de pan-
tallas de visualización de datos. A primeira refírese ao cumprimento das disposicións
mínimas referidas ao equipo, o contorno e a interconexión computadora/persoa que
figuran no anexo do Real decreto. Pola importancia destas medidas, serán tratadas
nunha sección específica20.

O empresariado tamén está obrigado a efectuar unha avaliación dos riscos para a
seguridade e a saúde dos traballadores que se deriven do uso de pantallas de visuali-
zación de datos. Para isto deberá tomar en especial consideración os riscos para a
vista, os problemas físicos e os de carga mental, así como o posíbel efecto engadido
ou combinado destes. Doutra parte, cómpre que ao efectuar esta avaliación dos riscos
o/a empresario/a considere as características propias do posto de traballo e as esixencias
da tarefa, especialmente o tempo medio de uso diario do equipo, o tempo máximo de
atención continua á pantalla que require a tarefa habitual e o grao de atención que
esixe a tarefa21.

Unha terceira obriga do empresariado consiste en este adoptar as medidas técnicas ou
organizativas necesarias para eliminar ou reducir o risco ao mínimo posíbel cando
tras realizarse a avaliación se detecte que o emprego das pantallas de visualización de
datos pode supor un risco para a seguridade ou a saúde dos traballadores. Unha das
medidas que o/a empresario/a deberá tomar para minimizar o risco será a de reducir a
duración máxima do traballo continuado en pantalla, o que poderá levar a cabo modi-
ficando a organización do traballo, alternando períodos diante da pantalla de visuali-
zación de datos con outras tarefas ou estabelecendo pausas22.

19 Véxase a alínea f) da epígrafe 1.
20 Véxase a sección seguinte.
21 Véxase a epígrafe 2 do artigo 3.
22 Véxase a epígrafe 3 do artigo 3.
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A Guía técnica recomenda realizar pausas de dez minutos por cada hora e media de
traballo, ou ben por cada hora en tarefas que esixen unha elevada concentración23. O
Real decreto 488/1997 estabelece a previsión de que nos convenios colectivos se regu-
len a periodicidade, a duración e as condicións de cambio de actividade e pausas24.

A cuarta obriga fai referencia á necesidade de garantir o dereito dos traballadores a
unha vixilancia axeitada da súa saúde. Esta vixilancia deberá referirse especificamente
aos riscos relacionados coa vista e aos problemas físicos e de carga mental. En con-
creto, o empresariado deberá ofrecer a vixilancia nas seguintes ocasións:

a) Antes de comezar a traballar con pantallas de visualización de datos.

b) Posteriormente, cunha periodicidade axustada ao nivel de risco segundo o xuízo do
médico responsábel.

c) Cando aparezan trastornos que poidan deberse a este tipo de traballo25.

Os traballadores terán dereito a realizar un recoñecemento oftalmolóxico cando re-
sultar necesario en función dos resultados obtidos na vixilancia da saúde26. Tamén
terán dereito a que o/a empresario/a lles proporcione «dispositivos correctores especiais
para a vista» cando dos resultados da vixilancia da saúde se demostre a súa necesidade
e non puideren utilizarse «dispositivos correctores normais»27.

23 Dentro da epígrafe referida á natureza das pausas e doutros cambios de actividade indícase que «a
título orientativo, o máis habitual será estabelecer pausas duns 10 ou 15 minutos por cada 90 minutos de
traballo coa pantalla; porén, en tarefas que requiren o mantemento dunha grande atención convén reali-
zar cando menos unha pausa de 10 minutos cada 60 minutos». Finalmente sinálase que «no extremo
contrario, poderá reducirse a frecuencia das pausas, mais sen facer menos dunha cada dúas horas de
traballo coa pantalla». Véxase a páxina 19 da Guía técnica.
24 Véxase a epígrafe 4 do artigo 3.
25 Véxase a epígrafe 1 do artigo 4 do Real decreto 488/1997.
26 Véxase a epígrafe 2 do artigo 4 do Real decreto 488/1997.
27 Véxase a epígrafe 3 do artigo 4 do Real decreto 488/1997. O devandito real decreto non indica cales
serán eses tipos de dispositivos correctores especiais e normais, o que si fai a Guía técnica, que define os
primeiros como «dispositivos correctores da visión (normalmente gafas) que sexan prescritos nos exames
de saúde polo médico responsábel, co fin de poder traballar ás distancias requiridas especificamente no
posto equipado con pantalla de visualización», entre os cales non considera as gafas antirreflexo; e os
segundos como «aqueles dispositivos destinados a corrixiren os defectos visuais cunha finalidade distin-
ta da anterior». Aclara, ademais, que os destinatarios de dispositivos correctores especiais poden ser
tanto traballadores que xa viñan utilizando anteollos ou lentes de contacto como aqueles que teñan
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O empresariado está finalmente obrigado a lles dar aos traballadores afectados unha
información e formación adecuadas sobre os riscos derivados do uso de equipos con
pantallas de visualización de datos28. Esta deberá estar referida a aspectos como «a
explicación das causas do risco e do xeito en que poden chegar a producirse danos
para a saúde no traballo con pantallas de visualización», «o papel desempeñado polo
propio traballador e os seus representantes no recoñecemento dos ditos riscos e as
canles que poden utilizar para comunicar os eventuais síntomas ou deficiencias detec-
tadas» e a «información de todos os aspectos importantes do RD 488/1997, especial-
mente os relativos á vixilancia da saúde, a avaliación dos riscos e os requirimentos
mínimos de deseño do posto contidos no seu anexo»29.

Ademais, o empresariado está obrigado a informar especificamente os traballadores
de aspectos tales como a organización da vixilancia da saúde, o resultado das avaliacións
dos riscos efectuadas e das medidas levadas a cabo como consecuencia destas para
reducir o risco. En calquera caso, cada traballador/a deberá recibir información sobre
a forma de empregar os mecanismos de axuste dos equipos e das cadeiras e mesas
para os efectos de poder adoptar posturas correctas, a importancia da hixiene e o
cambio postural e a adopción de estratexias para previr a fatiga.

4. Deseño do posto de traballo

O deseño do posto de traballo ten unha enorme relevancia para os efectos de elimi-
nar ou reducir o risco derivado do emprego de pantallas de visualización de datos.
O empresariado está obrigado a adoptar medidas non só a respecto da propia pantalla,
senón tamén doutros periféricos da computadora, como o teclado, e doutros elemen-
tos que configuran o posto de traballo, como son a cadeira ou a superficie de traballo.

defectos previos de visión sen corrixir que se fagan patentes como consecuencia da maior esixencia
visual derivada do uso de pantallas de visualización. Véxase a páxina 22 da Guía técnica.
28 A obriga xenérica de información, de consulta e participación e de formación está recollida nos artigos
18 e 19 da Lei de prevención de riscos laborais, e, concretamente no que atinxe ao risco derivado da
utilización de equipos con pantallas de visualización, nos artigos 5 e 6 do Real decreto 488/1997. No
tocante ao dereito de consulta, tanto o Real decreto 488/1997 como a Guía técnica se limitan a indicar
que deberá realizarse segundo determina a Lei de prevención de riscos laborais.
29 Véxase a páxina 23 da Guía técnica.
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No que atinxe á pantalla, esta deberá presentar uns carácteres ben definidos30, ofrecer
unha imaxe estábel, ter unha dimensión suficiente31 e ser orientábel e axustábel32.
Canto á colocación, recoméndase que se sitúe a unha distancia de 40 cm dos ollos e
que o ángulo formado pola parte superior da pantalla e o teclado, tendo como vértice
os ollos do traballador, sexa de 60º. Pola súa vez, o teclado deberá ser mate, inclinábel
e constituír un elemento independente da pantalla para permitir unha postura cómoda
de traballo que evite o cansazo nos brazos e mans. Terá que estar colocado de xeito
que quede espazo abondo diante del para permitir o apoio33.

No tocante á superficie de traballo deberá ter unha dimensión suficiente que permita
a colocación dos elementos precisos para o traballo, tales como a pantalla, o teclado e
os documentos, así como o material accesorio que se utilice, e non deberá producir
reflexos. O asento terá que ser estábel, regulábel en altura, dispor de rodas e contar
cun respaldo reclinábel, con apoio na zona lumbar34.

Estabelécense tamén previsións ao respecto do contorno de traballo no que ten a ver
con cuestións como o espazo, a iluminación, as condicións termohigronométricas ou
o ruído. Así, indícase que o espazo deberá ser abondo para permitir cambios posturais
e movementos de traballo35. Da iluminación, sinálase que esta deberá ser adecuada e
que cómpre estabelecer unha correcta relación entre a pantalla e o contorno; así mesmo,
deberán evitarse os cegamentos e reflexos, para o cal será preciso estabelecer unha
correcta relación entre os postos de traballo e as ventás e outras fontes de iluminación36.

30 A Guía técnica recomenda que os carácteres teñan unha dimensión mínima de 5 x 7 píxeles, que serán
7 x 9 píxeles cando se deba facer unha lectura frecuente da pantalla ou sexa importante garantir a
lexibilidade.
31 Na páxina 27 a Guía técnica recomenda para oficinas un tamaño mínimo de 14 polgadas, cunha
resolución de 640 x 480 píxeles; para traballos gráficos, un tamaño mínimo de 17 polgadas, cunha reso-
lución de 800 x 600 píxeles; e para proxectos un tamaño mínimo de 20 polgadas, cunha resolución de
1024 x 768 píxeles.
32 Véxase a alínea b) da epígrafe 1 do anexo do Real decreto 488/1997.
33 Véxase a alínea c) da epígrafe 1 do anexo do Real decreto 488/1997. A Guía técnica indica na páxina
29 que o teclado deberá ser suficientemente plano e recomenda que a altura da terceira ringleira (empe-
zando por abaixo) non teña unha altura superior a 3 cm a contar desde a superficie de traballo, así como
que a inclinación do teclado oscile entre os 0º e os 25º.
34 Véxanse as alíneas d) e e) da epígrafe 1 do anexo do Real decreto 488/1997 e a páxina 30 da Guía

técnica.
35 Véxase a alínea a) da epígrafe 2 do anexo do Real decreto 488/1997.
36 Véxanse as alíneas b) e c) da epígrafe 2 do anexo do Real decreto 488/1997.

BELISARIO SIXTO SAN JOSÉ



343

No que atinxe ás condicións termohigronométricas recoméndase unha temperatura
entre os 23 ºC e os 26 ºC no verán, e entre os 20 ºC e 24 ºC no inverno; e unha humidade
relativa que oscile entre o 45% e o 65% para previr a sequidade de ollos e mucosas.

Para finalizar, canto ao ruído, e sen prexuízo das disposicións específicas contidas no
Real decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade
dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído37, a Guía téc-

nica aconsella que o nivel sonoro nos postos de traballo con pantallas de visualiza-
ción sexa o máis baixo posíbel; tamén incide na necesidade de usar equipos de baixa
emisión sonora e en que cando se teñan que realizar tarefas difíciles e complexas o
nivel sonoro continuo equivalente non supere os 55 dB (A)38.

5. Infraccións e sancións

O simple incumprimento por parte do empresariado da normativa sobre a prevención
dos riscos derivados do uso de pantallas de visualización de datos será considerado
como falta leve cando carecer de transcendencia grave para a integridade e a saúde
dos traballadores. Así o recolle con carácter xenérico para calquera incumprimento da
normativa de prevención de riscos laborais a epígrafe 4 do artigo 11 da Lei sobre
infraccións e sancións na orde social (en diante LISOS)39.

Cando o empresariado non leve a cabo as avaliacións dos riscos derivados do uso de
pantallas de visualización de datos ou as súas actualizacións e revisións, omita os
controis periódicos das condicións de traballo e da actividade ou non realice as activi-
dades de prevención que se amosen como necesarias nos resultados das avaliacións
poderá ser sancionado por unha falta grave prevista no artigo 12.1.b) da LISOS.

37 BOE n.º 60, de 11 de marzo. Correccións de erros no BOE n.º 62, de 14 e marzo de 2006, e n.º 71, de
24 de marzo de 2006.
38 Véxase a páxina 32 da Guía técnica. A respecto da determinación do nivel sonoro continuo equivalen-
te, véxase a Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición

al ruido publicada polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Dispoñíbel en formato
electrónico no enderezo web <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/
Ficheros/guía_técnica_ruido.pdf>.
39 Aprobada polo Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto de 2000).
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Tamén será considerado falta grave, prevista na epígrafe 2 do citado artigo, non reali-
zar os recoñecementos médicos e probas de vixilancia periódica dos traballadores
afectados polos riscos derivados do uso de pantallas de visualización de datos, así
como non comunicarlles os resultados destes aos traballadores afectados.

Por último, será así mesmo constitutivo de falta grave, ao abeiro da epígrafe 8 do
artigo 12 da LISOS, o incumprimento das obrigas en materia de formación e informa-
ción aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de pantallas de visualización
de datos que puideren provocar danos á súa seguridade e saúde.

Segundo determina a LISOS as sancións para impor polas faltas leves irán de 40 euros
a 2045 euros en tres tramos: o mínimo de 40 euros a 405 euros; o medio de 406 euros
a 815 euros; e o máximo de 816 euros a 2045 euros40. As sancións correspondentes ás
faltas graves oscilarán entre os 2046 euros e os 40 985 euros, que tamén se dividen en
tres tramos: o mínimo de 2046 euros a 8195 euros; o medio de 8196 euros a
20 490 euros; e o máximo de 20 491 euros a 40 985 euros41.

Os criterios que se deben ter en consideración para os efectos de graduar as sancións
en materia de prevención de riscos laborais son as que se indican a seguir: perigosidade
da actividade; carácter transitorio ou permanente dos riscos; gravidade dos danos
producidos ou que se puideron producir; número de traballadores afectados; medidas
de prevención e protección adoptadas polo/a empresario/a; incumprimento das adver-
tencias ou requirimentos previos da Inspección de Traballo; inobservancia das propostas
realizadas polos servizos de prevención, os delegados de prevención ou o comité de
seguridade e saúde; e, finalmente, a conduta xeral do/a empresario/a en materia de
prevención de riscos laborais42.

40 Véxase a alínea a) da epígrafe 2 do artigo 40 da LISOS. As contías foron actualizadas por medio do
Real decreto 306/2007, de 2 de marzo, polo que se actualizan as contías das sancións estabelecidas no
texto refundido da LISOS, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE n.º 67,
de 19 de marzo de 2000).
41 Véxase a alínea b) da epígrafe 2 do artigo 40 da LISOS. Como vimos, as contías foron actualizadas por
medio do Real decreto 306/2007.
42 Véxase a epígrafe 3 do artigo 39 da LISOS.
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6. Conclusión

Os riscos derivados do uso de pantallas de visualización de datos están arestora pre-
sentes na inmensa maioría das empresas, pois cada vez son máis os postos de traballo
en todos os sectores produtivos que esixen a interacción frecuente cunha computado-
ra. Considérase que son traballadores potencialmente afectados por este risco, deno-
minados traballadores usuarios, aqueles que utilicen máis de catro horas diarias ou
vinte semanais unha computadora. Tamén poderán ter esta consideración aqueles que
a empreguen máis de dúas horas ao día ou dez á semana cando se deren determinadas
circunstancias.

Os principais danos para a saúde dos traballadores derivados do uso de pantallas de
visualización de datos están relacionados principalmente cos trastornos musculoes-
queléticos, as afeccións oftalmolóxicas e a fatiga mental. Ora ben, a menor severida-
de dos riscos ou a menor gravidade dos danos que polo xeral se derivan do emprego
destes elementos non xustifican un incumprimento por parte dos empresarios das
obrigas de avaliaren os riscos e adoptaren as medidas, tanto técnicas como organiza-
tivas, que resulten precisas para reducilos a niveis tolerábeis.

As medidas que cómpre adoptar diante do risco derivado do uso de pantallas de vi-
sualización de datos afectan tanto á selección da pantalla e doutros periféricos da
computadora –é o caso, por exemplo, do teclado– como ao propio deseño do posto de
traballo en aspectos tales como a selección da cadeira, a superficie de traballo ou a
iluminación do local e mesmo as condicións termohigronométricas. Tamén afectan á
propia organización dos tempos de traballo dos traballadores usuarios, de xeito tal
que no seu deseño deberá preverse a alternancia de actividades diante da computado-
ra con outro tipo de tarefas.

O incumprimento por parte dos empresarios das obrigas en materia de prevención
derivadas do uso de pantallas de visualización de datos poderá ser obxecto de sanción
por parte da autoridade laboral por resultar constitutivo, en principio, de faltas leves
ou graves, segundo o caso, que poden levar aparelladas sancións de até 40 985 euros.

A OBRIGA EMPRESARIAL DE PROTECCIÓN FRONTE AO RISCO DERIVADO

DO USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS NO TRABALLO
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Resumo

Após a Lei 40/2007, o acceso á pensión de viuvez por parte das persoas divorciadas ou sepa-

radas xudicialmente restrinxiuse de forma considerable. Isto explícase, sobre todo, porque

coa devandita norma se introduciu un novo requisito para beneficiarse da pensión de viuvez:

que no momento do falecemento, o cónxuxe sobrevivente continúe a ser acredor da pensión

compensatoria a que se refire o artigo 97 do Código civil.

Co fin de corrixir a situación de especial vulnerabilidade en que quedaron aquelas persoas que

se divorciaran ou separaran antes de se promulgar a citada norma, a Lei 26/2009 posibilitou

unha excepción transitoria a tal regra, que unicamente pode entrar en xogo ante a concorrencia

de certos requisitos. No medio de todas estas modificacións lexislativas ditouse a sentenza a

cuxo comentario se dedica este traballo.

Palabras chave: Seguridade Social, pensión de viuvez, separación xudicial ou divorcio, pen-

sión compensatoria, dereito transitorio.

Abstract

Since the approval of Act 40/2007, access to the widow’s pension for those legally separated

or divorced, has considerably been restricted. The explanation lays basically on a new

requirement introduced by this act, which entitles: the spouse to pension support at the time of

the decease, the survivor spouse continues to be the beneficiary of the spousal support as

stated on article 97 of the Civil Code.

In order to correct the special vulnerability situation of people who had separated or divorced

before the passing of this act, the Act 26/2009 made a temporary exception possible, which

could only apply if certain requirements concurred. In the meantime of all these legislative

modifications, a sentence, at whose comment this article is devoted to, was delivered.

Keywords: Social Security, widow’s/widower’s pension, legal separation or divorce, spousal

support, transitional law.
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1. Preliminar

Nos últimos anos a pensión de viuvez veu sufrindo transformacións de enorme calado

económico e social. Estamos a referirnos, en primeiro lugar e como punto de partida,

á reforma operada pola Lei 40/2007, de 4 decembro, de medidas en materia de

seguridade social. Non está de máis lembrarmos que até a promulgación desta norma

a pensión de viuvez estaba concibida como unha prestación económica de carácter

vitalicio a favor do cónxuxe supervivente, ao esixir o artigo 174.1 da Lei xeral da

Seguridade Social (en diante LXSS) a concorrencia dos requisitos propios de calquera

prestación de carácter contributivo: que o suxeito causante estivese de alta ou en si-

tuación asimilada á de alta e que completase –segundo o caso– un período mínimo de

cotización previa1. Polo que respecta aos beneficiarios, non só quen mantivese a con-

dición de cónxuxe no momento do falecemento, senón tamén a persoa ou as persoas

que no seu día foran cónxuxes lexítimas tiñan dereito a se beneficiaren da pensión de

viuvez, estas últimas, na contía proporcional ao tempo vivido co suxeito causante e

coa única condición de que non volvesen contraer novas nupcias.

Ora ben, a partir da Lei 40/2007 restrínxese cualitativa e cuantitativamente o acceso á

prestación económica de viuvez por parte das persoas divorciadas ou separadas

xudicialmente, no que supuxo un claro recorte dos dereitos deste colectivo de pensio-

nistas da Seguridade Social española. De feito, sen se tratar da reforma que máis

algarabía xerou –como o foi o recoñecemento da devandita pensión ás parellas de

feito, supeditado á concorrencia de certos requisitos2–, desde logo si semella ser a que

máis repercusión económica vai ter sobre tal colectivo. E é que con esta norma

engadíase un inciso final ao primeiro parágrafo do artigo 174.2 da LXSS, segundo

cuxo teor orixinal «o dereito á pensión de viuvez das persoas divorciadas ou separa-

das xudicialmente quedará condicionado, en calquera caso, a que, sendo acredoras da

1 Aínda que, claro está, «se a causa da morte fose un accidente, sexa ou non de traballo, ou unha
enfermidade profesional, non se esixirá ningún período previo de cotización», segundo o previsto no
parágrafo primeiro in fine do artigo 174.1 da LXSS. Así mesmo, non se require que o causante estivese
de alta ou situación asimilada á de alta na data do seu falecemento «sempre que este completase un
período mínimo de cotización de quince anos», tal e como dispón o parágrafo segundo do mesmo artigo
174.1.
2 Véxase o artigo 174.3 da LXSS. No propio preámbulo da Lei 40/2007 se salienta que «en materia de
supervivencia, as maiores novidades atanguen á pensión de viuvez e, dentro desta, ao seu outorgamento
nos supostos de parellas de feito que, alén dos requisitos actualmente establecidos para as situacións de
matrimonio, acrediten unha convivencia estable e notoria durante cando menos cinco anos, así como a
dependencia económica do convivente sobrevivente nunha porcentaxe variable en función da existencia
ou non de fillos comúns con dereito á pensión de orfandade» (cfr. o seu parágrafo sétimo).

A PENSIÓN COMPENSATORIA COMO REQUISITO CONSTITUTIVO DO DEREITO
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pensión compensatoria a que se refire o artigo 97 do Código civil, esta quedase extin-

guida polo falecemento do causante».

Pese á ambigua redacción deste inciso, del podía extraerse a introdución dun novo

requisito para acceder á pensión de viuvez, como é o de que o/a cónxuxe supérstite

sexa acredor/a –no momento do falecemento– da pensión compensatoria contempla-

da no artigo 97 do Código civil (en diante CCiv.). Isto dicir que de non pactar ou

decretar xudicialmente a compensatoria, ou se se acorda unha pensión compensatoria

temporal mais se revoga antes da morte do causante (por exemplo, porque se produce

a inserción laboral de quen se estivese lucrando), ou, en fin, se se pacta por este

concepto unha prestación económica única3, decae calquera posibilidade de benefi-

ciarse máis tarde da de viuvez.

Aínda cando o circunloquio utilizado polo lexislador permite albiscar a finalidade

última da reforma operada no artigo 174.2 da LXSS, isto é, volver configurar a pen-

sión de viuvez como unha auténtica renda de substitución e reservárllela apenas a

aqueles cónxuxes lexítimos que, en maior ou o menor medida, continuasen a depen-

der economicamente do suxeito causante no momento do seu falecemento4, non tar-

3 Desde o ano 1981, o artigo 97 do CCiv. regulaba unha pensión compensatoria con carácter vitalicio en
favor do cónxuxe ao cal a separación ou o divorcio lle producise un desequilibrio económico. «Tratábase
dunha regulación que, sen dúbida, estaba pensada para a disolución de matrimonios de longa duración, moi
favorable para o cónxuxe que quedaba en peor situación económica após o divorcio, normalmente a muller»
[cfr. DE VERDA Y BEAMONTE, J. R. (2007) «Responsabilidad civil y divorcio en el derecho español: resar-
cimiento del daño moral derivado del incumplimiento de los deberes conyugales» La Ley 2, p. 1669].

Emporiso, logo da reforma operada pola Lei 15/2005, de 8 xullo (BOE de 9 xullo), o referido precepto
queda redactado nos seguintes termos: «O cónxuxe a que a separación ou o divorcio produza un desequi-
librio económico en relación coa posición do outro, que implique un empeoramento na súa situación
anterior no matrimonio, terá dereito a unha compensación que poderá consistir nunha pensión temporal
ou por tempo indefinido, ou nunha prestación única, segundo se determinar no convenio regulador ou na
sentenza». Con isto referéndase a doutrina xurisprudencial sobre a temporalidade da pensión
compensatoria, iniciada polas SSTS (Sala do Civil) de 10 de febreiro de 2005 (RX 1133) e de 19 de
decembro 2005 (RX 7840).
4 En resposta ao Acordo sobre medidas en materia de seguridade social subscrito polo Goberno e os
interlocutores sociais con data de 13 de xullo de 2006, pois, coa finalidade de «mellorar a situación das
familias que dependen das rendas do falecido e adecuar a acción protectora do sistema ás novas realidades
sociais», se precisa nel que «a pensión de viuvez debe recuperar o seu carácter de renda de substitución
e reservarse para aquelas situacións en que o habente-causa contribuía efectivamente ao sustentamento
dos familiares supérstites: matrimonio… ou persoas divorciadas perceptoras das pensións previstas no
Código civil» (cfr. a súa epígrafe III.3.a).

Co dito acordo, en fin, dábase á súa vez cumprimento á disposición adicional quincuaxésima cuarta da
Lei 30/2005, de 29 decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2006 (BOE de 30 decembro),
en que xa se anunciaba que «o Goberno presentará ante o Congreso dos Deputados, logo da súa valora-
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daron en aparecer as primeiras resolucións xudiciais que, cunha interpretación algo

forzada do mencionado inciso, aínda que non exenta de rigor xurídico, concluíron o

dereito do supérstite á pensión de viuvez pese a non estar percibindo a compensatoria

a que se refire o artigo 97 do CCiv.

Segundo esta doutrina xudicial, o que esixe a devandita norma «é que de se estar a

percibir a pensión compensatoria, esta quede extinguida co falecemento do causan-

te»5, sobre a base de que o artigo 101 do CCiv. «considera a posibilidade de que a

pensión compensatoria subsista tras a morte do debedor e pase a gravar os seus

herdeiros»6; ou o que é o mesmo, con ela «introdúcese unha incompatibilidade entre a

pensión pública de viuvez e a pensión compensatoria»7, de maneira que se se accede

á primeira quedará automaticamente extinguida a segunda. De todos os xeitos, cómpre

advertirmos que esta doutrina foi ben cedo corrixida en suplicación8 e, apenas dous

anos despois, atallada de raíz polo propio lexislador.

ción e análise cos axentes sociais no marco do diálogo social, un proxecto de lei… dentro dun contexto
de reformulación global da pensión de viuvez, dirixido a que esta recupere o seu obxectivo de prestación
substitutiva das rendas perdidas como consecuencia do falecemento do causante».
5 Cfr., entre outras, a SXS de Barcelona de 28 de xullo de 2008 (XUR 2009, 125510), FD segundo,
parágrafo oitavo, cuxos argumentos foron integramente reproducidos por unha SXS de Bilbao de 13
febreiro de 2009 (XUR 403562). A virtualidade das devanditas resolucións é que suscitan «bastantes
dúbidas sobre a interpretación que caiba outorgarlle ao parágrafo segundo do artigo 174.2 da LXSS e,
sobre todo, volve[n] a pór sobre a mesa os grandes problemas que presenta a reforma do sistema da
Seguridade Social cando non se aborda dun xeito global e unitario e se acode a reformas fragmentarias,
e cando se emprega, moitas veces por razóns de oportunidade política, unha linguaxe ambigua» [cfr.
VICENTE PALACIO, A. (2009) «Pensión de viudedad de cónyuges separados judicialmente o divorciados y
pensión compensatoria. ¿Es la pensión compensatoria requisito de acceso a la pensión de viudedad o
pensión incompatible con ésta? (Breve reflexión sobre la pensión de viudedad a raíz de la Sentencia del
Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona 28 jul. 2008)» Tribuna Social 220, pp. 59 e 60].
6 Cfr. a SXS de Barcelona xa citada, FD segundo, parágrafo oitavo.
7 FD segundo, parágrafo décimo quinto. Téñase en conta que, segundo o artigo 101.2 do CCiv., «o
dereito á pensión non se extingue polo único feito da morte do debedor. Non obstante, os herdeiros deste
poderán solicitar do xuíz a redución ou supresión daquela, se o caudal hereditario non puidese satisfacer
as necesidades da débeda ou afectase aos seus dereitos na lexítima».
8 Trátase, respectivamente, da STSX de Cataluña de 19 de febreiro de 2010 (recurso 8125/2008) e da
STSX do País Vasco de 6 de outubro de 2009 (AS 2397). Segundo esta última resolución, «os termos do
precepto [artigo 174.2 da LXSS] son nítidos, precisos e categóricos, e non deixan lugar a dúbida sobre o
seu contido, alcance e significado, de supeditar o recoñecemento do dereito á pensión de viuvez á dupla
condición de que o supérstite sexa acredor da pensión compensatoria regulada no artigo 97 do Código
civil e de que esta se extinga pola morte do debedor» (FD segundo, parágrafo décimo primeiro). No
mesmo sentido, e entre outras moitas, véxanse a STSX Cataluña de 17 de marzo de 2010 (XUR 176179),
a STSX de Navarra de 29 de xuño de 2009 (AS 1825) e a STSX do País Vasco de 24 de marzo de 2009
(XUR 322124).
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Trátase, máis en concreto, da segunda modificación que até a data experimentou a

regulación legal da pensión de viuvez; esta vez, por medio da Lei 26/2009, de 23

decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 20109. De entre todas as refor-

mas acometidas pola devandita norma, quizais a que pase máis desapercibida sexa

precisamente a reformulación que dá ao controvertido inciso do artigo 174.2 da LXSS,

sobre todo tendo en conta que o cambio en cuestión se limitou a unha simple –mais

clave– modificación dos tempos verbais, co claro propósito de finalizar calquera dis-

cusión interpretativa. Repárese en que onde antes estaba previsto que «o dereito á

pensión de viuvez das persoas divorciadas ou separadas xudicialmente quedará con-

dicionado, en calquera caso, a que, sendo acredoras da pensión compensatoria a que

se refire o artigo 97 do CCiv., esta quedase extinguida polo falecemento do causante»,

agora pode lerse que para beneficiarse da mencionada prestación da Seguridade So-

cial «será requirido que as persoas divorciadas ou separadas xudicialmente sexan

acredoras da pensión a que se refire o artigo 97 do Cciv. e esta quedase extinguida á

morte do causante».

Non é esta a única reforma que acomete a Lei 26/2009 en materia de viuvez. Tamén

introduce dúas excepcións á regra que impón estar a percibir pensión compensatoria

na data da morte do causante, para poder acceder á de viuvez. Unha delas, no propio

artigo 174.2 da LXSS, en que se recoñece de forma expresa o dereito á pensión de

viuvez das persoas que, «aínda non sendo acredoras de pensión compensatoria,

puidesen acreditar que eran vítimas da violencia de xénero no momento da separación

xudicial ou o divorcio»10. E a outra, na nova disposición transitoria décimo oitava da

LXSS, con que o lexislador aproveita para corrixir en parte a situación de especial

vulnerabilidade en que quedaran aqueles que se separaron ou divorciaron antes da

9 BOE de 24 decembro.
10 A razón de ser desta excepción tamén hai que buscala na xurisprudencia laboral. En concreto, en tres
SSTSX de Cantabria de 22 de xaneiro de 2009 (AS 278), de 4 de febreiro de 2009 (XUR 172892) e de 23
de xuño de 2010 (XUR 356097), onde –tras realizar unha interpretación do artigo 174.2 da LXSS, en
relación coa LO 1/2004 e a LO 3/2007– se concluíu que a transversalidade do principio de igualdade
obrigaba a sala a facer o propio, corrixindo as desigualdades existentes e os efectos perversos que se
xeraban para aquelas mulleres que, se non estaban gozando dunha pensión compensatoria, era como
consecuencia precisamente da súa difícil situación persoal e familiar, por razóns de defensa e
autoprotección.

Ao non se tratar dunha doutrina pacífica [véxase SERRANO ARGÜELLO, N. (2010) «Pensión de viudedad
para ex cónyuges víctimas de violencia de género, de la denegación judicial a la nueva regulación legal»
Aranzadi Social. 4 (BIB 2010/411)], a cuestión terminou por ser despexada en unificación da doutrina
por dúas SSTS de 21 de decembro de 2010 (RX 59) e de 26 de xaneiro de 2011 (RX 2116), en que xa co
sustento do novo inciso introducido pola Lei 26/2009 se confirmou a mantida pola sala cántabra.
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entrada en vigor da Lei 40/2007 –sempre, iso si, que o falecemento tivese lugar antes

do 1 de xaneiro de 2010– e que naquela altura dificilmente podían imaxinar sequera

que a súa renuncia á pensión compensatoria no procedemento de divorcio ou separa-

ción matrimonial ía carrexar a perda de calquera posibilidade de acceder máis tarde a

unha pensión pública de viuvez11.

Só nestes supostos e como excepción puramente transitoria, o recoñecemento de tal

prestación da Seguridade Social non quedará supeditado a que a persoa divorciada ou

separada xudicialmente sexa acredora da pensión compensatoria nos termos estable-

cidos polo artigo 174.2 da LXSS, sempre, iso si, que se produza a concorrencia de

todos e cada un dos seguintes requisitos: que «entre a data do divorcio ou da separa-

ción xudicial e a data do falecemento do causante… transcorra un período de tempo

non superior a dez anos, sempre que o vínculo matrimonial tivese unha duración

mínima de dez anos e ademais concorran no beneficiario algunha das dúas condicións

seguintes: a) a existencia de fillos comúns do matrimonio; ou b) que teña unha idade

superior aos 50 anos na data de falecemento do causante da pensión».

2. Os feitos

Xustamente no medio de todas estas modificacións lexislativas, tivo lugar a contro-

versia axuizada pola STSX Cataluña (Sala do Social) de 20 de outubro de 2010, re-

curso 7611/200912, a cuxo comentario se dedican as páxinas que seguen. Do relato

dos feitos probados nela despréndese o seguinte:

1) A actora, nada en 1946, estivo casada durante algo máis de dezaoito anos co suxeito

causante, concretamente durante o período comprendido entre o 4 de marzo de 1973

e o 16 de xullo de 1991.

2) Froito dese matrimonio naceron dous fillos que no momento da separación aínda

eran menores de idade.

11 En efecto, «este réxime transitorio... é en definitiva o recoñecemento explícito de intentar amortecer o
impacto da reforma sobre unha parte dos beneficiarios que poderiamos identificar como aqueles que
tiñan un certo dereito adquirido, e sobre os que a reforma se tornaba máis descarada e cruel» [BOSCH
GUERRERO, C. (2010) [en liña] «Pensión de viudedad en separación o divorcio, año 2010. Importante
novedad para viudos separados y divorciados» Noticias Jurídicas. Dispoñible en formato electrónico no
enderezo web <http://noticias.juridicas.com/articulos/40-Derecho%20Laboral/201003-210354780214
56.html>].
12 AS 2011, 971.

A PENSIÓN COMPENSATORIA COMO REQUISITO CONSTITUTIVO DO DEREITO

Á PENSIÓN DE VIUVEZ EN SUPOSTOS DE DIVORCIO OU SEPARACIÓN XUDICIAL



356

3) A separación xudicial decretouse por Sentenza de 27 de xaneiro de 1992, en que se

aprobou na súa integridade o convenio regulador subscrito polas partes, xunto coa

ampliación que deste se fixo posteriormente.

4) A teor do establecido no citado convenio, o esposo asumía integramente a manu-

tención dos dous fillos en común, mais «os cónxuxes descúlpanse reciprocamente da

pensión compensatoria prevista no artigo 97 do Código civil»13.

5) Tras o falecemento do que fora o seu marido, que tivo lugar o 9 de agosto de 2008,

a actora solicitou unha pensión de viuvez o 24 de outubro dese mesmo ano.

Poucos días despois, o INSS denegou a prestación de viuvez aducindo o seguinte

motivo: «por non ter dereito [a solicitante] no momento do falecemento, á pensión

compensatoria a que se refire o artigo 97 do Código civil, de acordo co artigo 174.2

parágrafo primeiro da Lei xeral da Seguridade Social»14. Así as cousas, promoveuse

unha demanda sobre a Seguridade Social ante o Xulgado do Social n.º 25 de Barcelo-

na, que o 9 de setembro de 2009 ditou unha sentenza estimatoria en que se declaraba

«o dereito da parte actora a percibir a prestación de viuvez na porcentaxe correspondente

do 52% da base reguladora mensual de 2557,18 euros con data de efectos de 10.08.08,

incrementada coas melloras e revalorizacións procedentes»15. E contra a devandita

resolución, a citada entidade xestora interpuxo un recurso de suplicación ante a Sala

do Social do TSX de Cataluña en que alegaba, en resumidas contas, que o que esixe o

artigo 174.2 da LXSS para acceder á pensión de viuvez é que, no momento do

falecemento do suxeito causante, o cónxuxe supérstite estea a percibir unha pensión

compensatoria pola separación ou o divorcio e que, como consecuencia do óbito en

cuestión, se produza a extinción da compensatoria.

Resulta preciso insistir nun dato esencial: na data en que se pronunciou a sentenza de

instancia (o 9 de setembro de 2009) aínda non entrara en vigor –de feito, nin sequera

se promulgara– a Lei 26/2009. Así mesmo, cabe presumir, pese a que a información

que proporciona o texto da sentenza de suplicación non conteña este concreto dato,

que a mencionada norma tampouco estaba promulgada no momento de se interpor o

recurso aquí axuizado. Non debe estrañar, por iso, que o devandito recurso se articu-

lase sobre un único motivo: a infracción do artigo 174.2 da LXSS, en relación cos

artigos 3.1 e 97 do CCiv., coa alegación do INSS, en síntese, de que o que esixe o

13 AF segundo.
14 AF terceiro.
15 AF primeiro.
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primeiro dos preceptos citados para poder acceder á pensión de viuvez é que «o/a

viúvo/a na data do falecemento de quen fora o seu cónxuxe, estea a percibir pensión

compensatoria pola separación ou o divorcio, e que como consecuencia de tal

falecemento, esta se extinga»16. Dado que nunca existiu a compensatoria, é claro para

o recorrente que a actora «non ten dereito a percibir a pensión de viuvez que se lle

concedeu [pola xulgadora de instancia]»17.

3. A decisión xudicial

Sendo todo isto así, a solución a que chega a Sala do Social do TSX de Cataluña non

podía ser outra que a de estimar o recurso interposto polo INSS, cuxos argumentos

foron acollidos na súa integridade. Faino, en primeiro lugar, posicionándose

abertamente a favor da doutrina xudicial que viña esixindo a existencia dunha pen-

sión compensatoria previa para poder acceder á de viuvez. Sérvese para iso do propio

artigo 3.1 do CCiv., precepto en virtude do cal «as normas serán interpretadas segun-

do o sentido propio das súas palabras, en relación co contexto, os antecedentes histó-

ricos e lexislativos, e a realidade social do tempo en que han de ser aplicadas, atendendo

fundamentalmente ao espírito e finalidade daquelas».

Pois ben, atendendo ao teor literal das súas palabras, que é o canon do que debe

partirse no labor hermenéutico18, a letra do artigo 174.2 da LXSS –na redacción dada

pola Lei 40/2007– «non deixa lugar a dúbidas»19 para a Sala, xa que tal precepto vén

dicir que «para que as persoas que nun momento contraeron matrimonio, e que despois

se separaron ou divorciaron, sexan acredoras da pensión de viuvez é necesario… que

perciban unha pensión compensatoria e que tal pensión se extinga na data da morte do

causante»20. De todo o que se deriva que «a percepción de pensión compensatoria é

un requisito constitutivo do dereito á pensión de viuvez»21.

16 FD único, parágrafo segundo.
17 Ibidem.

18 Neste sentido, véxase PÉREZ ÁLVAREZ, M. A. (1994) Interpretación y jurisprudencia. Estudio del artí-

culo 3.1 del Código Civil. Pamplona, Aranzadi, p. 66.
19 FD único, parágrafo cuarto.
20 FD único, parágrafo terceiro in fine.
21 FD único, parágrafo cuarto.
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Aínda cando a literalidade da norma non lle suscita máis dúbidas, a Sala sérvese dun

criterio de interpretación sistemático para avalar a súa conclusión. Faino citando o

propio preámbulo da Lei 40/2007, onde xa se avanzaba que «o acceso á pensión de

viuvez das persoas separadas xudicialmente ou divorciadas queda condicionado á

extinción polo falecemento do causante da pensión compensatoria a que se refire o

artigo 97 do Código civil»22. Así, segundo a Sala catalá, «se non hai extinción da

pensión compensatoria non hai dereito á de viuvez e... se non existe a primeira non se

ten dereito á segunda, posto que se a compensatoria non existe non se pode producir

a súa extinción; dito doutro xeito, a extinción da compensatoria é condición da de

viuvez, condición que non pode producirse se a compensatoria non existe cando ocorre

o falecemento do causante»23.

Con todo, quizais o criterio máis contundente que utiliza a Sala para apuntalar a súa

decisión sexa o sistemático en conexión co teleolóxico, pois, como con todo rigor se

fai notar, «se o lexislador quixese darlle outra interpretación ao precepto controverti-

do, non modificaría de forma transitoria os requisitos de acceso á pensión, como en

realidade fixo a partir da Lei de orzamentos xerais do Estado (Lei 26/2009, de 23 de

decembro)… introducindo no TRLXSS unha nova disposición transitoria… décimo

oitava»24. Segundo a devandita disposición transitoria, só para os supostos de separa-

ción xudicial ou divorcio que tivesen lugar con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2008,

«o recoñecemento do dereito á pensión de viuvez non quedará condicionado a que a

persoa divorciada ou separada xudicialmente sexa acredora da pensión compensatoria»,

ex artigo 174.2 da LXSS. Claro que para isto ser así, recórdese, é preciso que se dea a

concorrencia dunha serie de requisitos acumulativos relacionados coa data en que se

produciu a morte do causante, a duración do vínculo matrimonial e o propio benefi-

ciario da pensión de viuvez.

Pois ben, postos a compulsar a confluencia dos requisitos establecidos pola disposi-

ción transitoria décimo oitava da LXSS, resulta que no suposto de autos concorrían

todos menos un. En efecto:

1) Cúmprese coa condición relativa a que a separación xudicial tivese lugar antes do

1 de xaneiro de 2008 e o falecemento se producise antes do 1 de xaneiro de 2010.

22 Cfr. o seu parágrafo oitavo.
23 FD único, parágrafo cuarto in fine.
24 FD único, parágrafo sexto.
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2) Cúmprese, así mesmo, o requisito referente á duración do vínculo matrimonial,

pois este prolongárase durante algo máis de dezaoito anos, cando a disposición tran-

sitoria décimo oitava da LXSS unicamente esixe que o matrimonio «tivese unha dura-

ción mínima de dez anos».

3) Tamén cumpre a actora coas dúas esixencias que de forma alternativa se lle impoñen

ao habente-causa, pois á súa idade daquela (62 anos) debe engadirse a circunstancia

de que tivera dous fillos con quen fora o seu marido, cando a norma esixe á persoa

beneficiaria ben que «teña unha idade superior aos 50 anos na data de falecemento do

causante da pensión», ben «a existencia de fillos en común».

4) Imposible para a actora, con todo, cumprir co único requisito restante, pois entre a

data de separación (1992) e a data do feito causante (2008) transcorreran máis de dez

anos, en concreto dezaseis. E é precisamente esta última a «circunstancia… que non

lle permite á actora continuar lucrándose da pensión que lle concedeu o Xulgado»25.

Ben é certo, xa se dixo, que no momento da interposición da demanda –e seguramente

no da interposición do recurso– a Lei 26/2009 aínda non vira a luz, polo que era

virtualmente imposible que o INSS puidese fundamentar o seu recurso na infracción

da nova disposición transitoria décimo oitava da LXSS. Por esa mesma razón, tampouco

a xuíza de instancia podería aplicar a devandita norma. De todos os xeitos, e en apli-

cación do principio iura novit curia, a Sala trae a colación a súa propia doutrina

acerca da aplicabilidade da legalidade vixente no momento de resolver un recurso,

a prol da seguridade xurídica e da tutela xudicial efectiva.

Trátase da doutrina contida na STSX de Cataluña de 26 de abril de 201026, onde xa

daquela deixara sentado, por unha banda, que a aplicación da citada disposición tran-

sitoria décimo oitava da LXSS non conculca o principio de irretroactividade das nor-

mas restritivas de dereitos individuais, sobre todo tendo en conta que tal «norma…

non restrinxe dereitos, senón que transitoriamente amplía o espectro de beneficia-

rios27». E, pola outra, que o recoñecemento á actora da pensión de viuvez, na hipótese

de que cumprise todas e cada unha das referidas esixencias, tampouco vulneraría o

principio de seguridade xurídica, posto que «a norma non xera confusión ou dúbida

ningunha acerca dos seus requisitos, nin tampouco xera incerteza ningunha sobre os

25 FD único, parágrafo décimo in fine.
26 XUR 291835.
27 FD único, parágrafo décimo terceiro.
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seus efectos»28. Así as cousas, en fin, «a disposición transitoria 18.ª é de aplicación ao

suposto axuizado e, como a actora non cumpre cos presupostos acumulativos que esta

lle impón, o recurso da entidade xestora debe ser estimado»29.

4. Consideracións finais

Sobre a base de canto antecede, é claro que nos atopamos ante unha resolución axus-

tada a dereito, que evidencia como desde a Lei 40/2007 se produciu unha importante

restrición no acceso á pensión de viuvez por parte dun colectivo especialmente nume-

roso, posto que tamén o é o número das chamadas «crises matrimoniais». Ora ben,

aínda sendo certo que xa só a previsión contida na nova disposición transitoria déci-

mo oitava da LXSS –que establece os supostos en que, de forma excepcional, «o

recoñecemento do dereito á pensión de viuvez non quedará condicionado a que a

persoa divorciada ou separada xudicialmente sexa acredora da pensión compensato-

ria»– constitúe razón bastante para alcanzar a conclusión a que agora chega a Sala do

Social do TSX de Cataluña, chama a atención que esta non mencione nin sequera a

existencia doutros indicios que deberían deixar resolta a cuestión relativa á esixencia

ou non de pensión compensatoria para causar dereito á de viuvez e, porén, manteña

vivo o debate acerca da interpretación que debe facerse do parágrafo primeiro do

artigo 174.2 da LXSS na redacción dada pola Lei 40/2007. Ao fin e ao cabo, lémbre-

se, a tantas veces citada disposición transitoria décimo oitava non é máis que unha

excepción a un requisito que, con carácter xeral, esixe hoxe o artigo 174.2 da LXSS

para acceder á pensión de viuvez, cuxo teor literal –e isto é importante– tamén foi

corrixido pola propia Lei 26/2009, precisamente para saír ao paso dos pronunciamen-

tos xudiciais renitentes a que antes nos referimos.

Se aínda con todo quedase algunha dúbida acerca de cal é a finalidade última da

norma e, en substancia, da propia reforma –devolverlle á pensión de viuvez o seu

primixenio carácter de renda substitutiva30–, esta quedaría desmontada á luz do novo

inciso que, inmediatamente a continuación, introduciu a Lei 26/2009 no primeiro

28 FD único, parágrafo décimo cuarto.
29 FD único, parágrafo décimo sexto.
30 Ao respecto, véxase a STSX de Andalucía/Granada de 8 de xullo de 2010 (AS 2011, 248), en que se
considera que é «este o espírito que informa a reforma e a finalidade que con ela se persigue» (cfr. o seu
FD segundo, parágrafo terceiro).
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parágrafo do artigo 174.2 da LXSS. Estamos a referirnos á previsión segundo a cal

«no suposto de que a contía da pensión de viuvez fose superior á pensión compensa-

toria, aquela diminuirase até alcanzar a contía desta última». Ben é certo que co esta-

blecemento dun precepto deste tipo, máis que tratar de lle pór freo aos pronunciamen-

tos xudiciais anómalos, o que con certeza busca o lexislador é impedir a viabilidade

de certo tipo de prácticas fraudulentas que teñan como único propósito asegurarse

unha pensión futura da Seguridade Social31. Repárese en que, desde o seu establece-

mento pola Lei 40/2007 e até a entrada en vigor da Lei 26/2009, a esixencia da com-

pensatoria como requisito constitutivo da prestación económica de viuvez resultaba

doada de esquivar: abondaba con acordar unha cantidade mínima en concepto de

pensión compensatoria, por moi pequena que esta fose, no momento da separación

xudicial ou o divorcio, para asegurarse así un dereito futuro á de viuvez.

Pode dicirse máis. Sexa cal for a intención dos cónxuxes no momento de pactaren a

compensatoria, advírtase que en calquera caso o/a beneficiario/a terá sempre, como

máximo, dereito a unha prestación económica de viuvez equivalente á cantidade que

no momento do seu divorcio ou separación legal acordasen os cónxuxes –ou o xuíz,

por sentenza– en concepto de compensatoria. Aínda que xuridicamente discutible,

non pode negarse que se trata dunha previsión congruente co espírito que vén presidindo

a reforma do réxime legal da pensión de viuvez. Claro que tampouco é descartable

que esa aparente coherencia poida volverse contra si mesma, sobre todo tendo en

conta que en non poucos casos –e especialmente naqueles en que o vínculo matrimo-

nial ou a convivencia entre os cónxuxes se prolongou durante moitos anos– vai pro-

ducirse un importante recorte na contía da pensión de viuvez do beneficiario, o que

xerará unhas veces, e perpetuará outras, unha situación de infraprotección en supostos

de verdadeira necesidade32.

31 Desde logo, «o lexislador tomou nota das fisuras da anterior redacción posta en evidencia por foros e
sentenzas, e agora volve á carga refinando o modelo para triturar o dereito convenientemente». BOSCH
GUERRERO, C. (2010) [en liña] op. cit.
32 A fin de contas, «negar a conexión entre a situación de necesidade e a pensión de viuvez supón, dalgún
modo, alterar o sentido con que xurdiu a devandita protección», utilizando as palabras de LÓPEZ CUMBRE,
L. (2008) «Los nuevos pensionistas de viudedad» Tribuna Social 209, p. 51. Na mesma liña, véxase
tamén RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. (2009) «La pensión de viudedad: nuevas perspectivas» Actualidad

Jurídica Aranzadi 771 (BIB 2009\214).
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Resumo

Este comentario trata dunha recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea en que

se determina que, conforme á Directiva 2003/10/CE, de 6 de febreiro, o cómputo da exposi-

ción máxima ao ruído dos traballadores nos seus postos (85 dB) ha de facerse sobre a exposi-

ción real, sen que se poida reducir o devandito límite en consideración ao emprego de elemen-

tos protectores.

Palabras chave: saúde laboral, ruído, exposición real, prevención de riscos.

Abstract

This comment is about a recent judgment of the Court of Justice of the European Union which

determines that, according to the Directive 2003/10/EC, February 6th, the computation of the

maximum noise exposure of workers in their jobs (85dB) has to be done on the real exposure,

and this limit cannot be reduced in consideration to the use of protective elements.

Keywords: labour health, noise, real exposition, risk prevention.
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1. A Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) de 19 de maio de

2011, ditada nos asuntos acumulados C-256/10 e C-261/10 e derivada dos procede-

mentos entre os Sres. Barcenilla e Macedo contra a empresa Gerardo García SL, veu

modificar unha liña xurisprudencial española sobre a prevención de riscos laborais e

a protección da saúde acústica no posto de traballo, que entendía que non existe peno-

sidade1 cando unha protección auditiva individual permite reducir o ruído que chega

ao oído a un nivel inferior aos 80 dB, ou noutras palabras, que a valoración do ruído

ambiental debe facerse despois de aplicados os protectores auditivos, de tal forma que

o nivel de ruído se valora subxectivamente (polo que reciben os traballadores) e non

de forma obxectiva (polo ambiental).

Agora, o TXUE rabena a devandita liña e impón que, en aplicación da Directiva

2003/10/CE, de 6 de febreiro, a cuantificación do ruído teña que facerse antes da

aplicación dos medios individuais de protección, criterio que era o imperante no Tri-

bunal Supremo até finais do ano 2009.

O marco fáctico desta resolución é o seguinte:

a) A actividade da empresa Gerardo García SL, empregadora dos demandantes, con-

siste en fabricar materiais de pedra a partir de pedra natural.

b) Os traballadores prestan servizos habitualmente nunha máquina cortadora automá-

tica, que xera un ruído moi importante.

c) Nas súas xornadas laborais, o nivel de ruído nos seus postos de traballo supera a

media diaria de 85 dB.

d) Para paliar a devandita situación, a empresa entregoulles un equipo de protección

auditiva individual.

e) Coa atenuación proporcionada polo devandito equipo, a exposición diaria ao ruído

dos demandantes reduciuse a un nivel inferior aos 80 dB.

f) Os dous traballadores reclaman o pagamento dun complemento salarial, conforme

ao artigo 27 do convenio colectivo aplicable, debido á penosidade do seu posto de

traballo por estaren expostos a un nivel de ruído que supera a media diaria de 85 dB

(suposto habilitante para a súa percepción).

1 Todos estes asuntos, mesmo de discutirse un concepto moito máis importante –a saúde laboral– e de

teren máis transcendencia que o económico, refírense ao cobramento do plus de penosidade.
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g) As súas demandas foron desestimadas inicialmente polo Xulgado do Social, que

considerou que a entidade Gerardo García SL respectaba o Real decreto 286/2006,

polo que se traspón a Directiva 2003/10/CE. Ao seu entender, debe terse en conta o

efecto de atenuación do ruído proporcionado polo equipo de protección auditiva

individual para determinar se as condicións do posto de traballo han de considerarse

penosas.

h) Os dous actores recorreron en suplicación esta resolución ante a Sala do Social do

Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León.

i) Este órgano recoñece que a desestimación polo Xulgado do Social das pretensións

dos demandantes é conforme á xurisprudencia do Tribunal Supremo2, porque segun-

do esta debe terse en conta a atenuación do ruído proporcionada polo equipo de pro-

tección auditiva individual para determinar se os traballadores están expostos a

condicións penosas no seu posto de traballo.

Así mesmo, deduce na interpretación do concepto de «penosidade», que as normas

comunitarias e a súa transposición teñen por finalidade protexer os traballadores dos

riscos sanitarios relacionados cunha exposición real ao ruído, polo que non existirá

penosidade cando unha protección auditiva individual permita reducir o ruído que

chega ao oído a un nivel inferior aos 80 dB.

j) Ao tempo, o Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León considera dubidosa a

compatibilidade desta xurisprudencia coa Directiva 2003/10 citada e formula tres

cuestións prexudiciais, que –para o que interesa– pretenden dilucidar se o nivel de

exposición ao ruído cómpre medilo sen ter en conta os efectos dos protectores auditivos

ou, pola contra, abonda coa entrega deses protectores para cumprir as esixencias pre-

ventivas da Directiva cando atenúen o ruído percibido polos traballadores e o sitúen

por debaixo dos 85 dB.

2. O miolo xurídico da cuestión resólvese nos números 28 a 34 da sentenza agora

analizada, onde se lembra que a Directiva 2003/10 establece unha xerarquía entre as

obrigas que lles incumben aos empresarios, de tal forma que a primeira obriga consis-

te en que deben, en virtude do artigo 5, epígrafe 2, da devandita directiva, executar un

programa destinado a reducir a exposición ao ruído cando os traballadores estean

expostos a un nivel de ruído que supere os 85 dB(A) «medido sen ter en conta os

2 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 25 de novembro de 2009 nos recursos de casación para

a unificación da doutrina 556, 558 e 559/09, que deron lugar ao xiro interpretativo.
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efectos da utilización de protectores auditivos individuais». Só no caso de que este

programa non permita reducir tal exposición ao ruído, o artigo 6 da Directiva 2003/10

establece a obriga suplementaria de pór á disposición dos traballadores protectores

auditivos individuais. Finalmente, o artigo 7 desta directiva sinala obrigas específicas

para o suposto de que o emprego dos protectores auditivos individuais non permita

evitar que se superen os valores límite de exposición.

Resulta así, do teor claro e da sistemática xeral destas disposicións, que os empresa-

rios non cumpren coas obrigas establecidas no artigo 5, epígrafe 2, da Directiva me-

diante a simple entrega aos traballadores de protectores auditivos individuais, pois

deben aplicar un programa destinado a reducir a exposición cando os traballadores

estean sometidos a un nivel de ruído que supere os 85 dB, medidos sen ter en conta os

efectos da utilización de protectores auditivos individuais.

Esta interpretación da norma comunitaria queda reforzada polo feito de que a Direc-

tiva 2003/10 se basea nun concepto de prevención que implica que os riscos deben

reducirse con prioridade na súa orixe e as medidas de protección colectiva ter prioridade

sobre as medidas de protección individual. Por tanto, o Tribunal europeo conclúe no

sentido de que un empresario ou unha empresaria na empresa cuxo nivel de exposi-

ción diaria dos traballadores ao ruído sexa superior a 85 dB, medido o ruído sen se

teren en conta os efectos do uso de protectores auditivos individuais, non cumpre

coas obrigas derivadas da referida directiva mediante a entrega aos traballadores de

protectores auditivos que permitan reducir a exposición diaria ao ruído a un nivel

inferior aos 80 dB. Xa que logo, este empresario ou esta empresaria ten a obriga de

aplicar un programa de medidas técnicas ou de organización destinado a reducir a

exposición ao ruído a un nivel inferior aos 85 dB, medidos sen ter en conta os efectos

da utilización de protectores auditivos individuais.

Esta conclusión corrixe a doutrina xurisprudencial española, xa citada na epígrafe

anterior, que daba un xiro copernicano sobre a saúde nos postos de traballo, fronte á

anterior de valoración do ruído ambiental medido sen elementos atenuadores. O argu-

mento empregado por esa liña inicial –fixada por sentenzas do Tribunal Supremo de

mediados dos noventa3– fundábase en que o nivel sonoro determinante da aplicación

A PROTECCIÓN DA SAÚDE DOS TRABALLADORES FRONTE AO RUÍDO AMBIENTAL

3 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 6 de outubro de 1995, recurso de casación para a unifi-

cación da doutrina 589/95; de 6 de novembro de 1995, recurso de casación para a unificación da doutrina

547/95; de 19 de xaneiro de 1996, recurso de casación para a unificación da doutrina 597/95; e de 12 de

febreiro de 1996, recurso de casación para a unificación da doutrina 488/95.
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do complemento de penosidade debería establecerse no existente antes da aplicación

dos equipos de protección individual, cuxo uso continuo proporciona indubidables

molestias de maior ou menor intensidade, segundo as características das medidas pro-

tectoras e a personalidade do/a traballador/a. A agora emendada xurisprudencia4

xustifica o cambio de orientación nunha finalidade preventiva á cal está ligada de

xeito inevitable o avance da técnica e da ciencia, porque se opta decididamente polo

criterio do ruído real, é dicir, o que chega ao oído, para decidir se o posto é ou non

penoso por ese motivo, tendo en conta que «o posto de traballo obxectivamente con-

templado non é en si mesmo penoso nin tampouco o sería se fose servido por un robot

ou mesmo por unha persoa completamente xorda»5).

De feito, pronúnciase de xeito expreso sobre as dúbidas manifestadas polo órgano

xurisdicional remitente acerca de se as obrigas preventivas, que teñen por obxecto

reducir na medida do posible a exposición ao ruído na súa orixe mediante a execución

dun programa de medidas técnicas ou de organización, se inscriben dentro da finalidade

da Directiva 2003/10 de protexer a saúde dos traballadores, porque –en definitiva– do

que se trata é de que o dereito nacional se interprete de forma que permita aos

traballadores invocar efectivamente o cumprimento, por parte dos correspondentes

empresarios, de todas as obrigas preventivas establecidas por esa norma comunitaria.

3. O criterio imposto, e sobre todo a modificación da liña xurisprudencial6 que se

instalara no noso país sobre o cómputo –que podería denominarse subxectivo, ao se

pretender que o nivel de ruído tivese en conta a minoración resultante da aplicación

4 Sobre o particular, véxase SEMPERE NAVARRO, A. V. (2010) «Mucho ruido y pocas... retribuciones»

Aranzadi Social 5 (BIB 2010/1229).

5 Así no fundamento xurídico 5.2 da Sentenza do Tribunal Supremo de 25 de novembro de 2009, recurso

de casación para a unificación da doutrina 556/09.

6 Reflexo das tres sentenzas do Tribunal Supremo de 25 de novembro de 2009, recursos de casación para

a unificación da doutrina 556, 558 e 559/09, ditadas en sala xeral, mais con voto particular de sete

maxistrados. Estas sentenzas víronse despois repetidas en numerosas posteriores: para todas, sentenzas

do Tribunal Supremo de 26 de novembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina

577/09; de 27 de novembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 567/09; de 30 de

novembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 562/09; de 2 de decembro de

2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 571/09; de 11 de decembro de 2009, recurso de

casación para a unificación da doutrina 572/09; de 21 de decembro de 2009, recurso de casación para a

unificación da doutrina 564/09; de 21 de decembro de 2009, recurso de casación para a unificación da

doutrina 557/09; de 21 de decembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 569/09;

e de 21 de decembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 570/09.
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7 Coas consecuencias de xordeira conseguintes.

8 Cfr. GRAU, M. (2005) «La prevención de los riesgos laborales por exposición al ruido en la Directiva

2003/10/CE. Bases para un nuevo reglamento» Prevención, Trabajo y Salud. Revista del Instituto Na-

cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 36, pp. 29-33.

de proteccións auditivas (tapóns, orelleiras, cascos insonorizadores etc.)– e que viñera

alterar a doutrina anterior, revélase transcendente non só polo cobramento do plus en

diversos sectores empresariais en que os traballadores están sometidos a un ruído

constante7 (cantaría, escavacións, naval, forxas etc.), senón tamén polas consecuen-

cias que se poderán xuntar desde o punto de vista da prevención dos riscos laborais a

un cómputo obxectivo –o ruído real que está a xerar a actividade empresarial– e,

probablemente, o estrés a que se somete os traballadores polo emprego dos medios

protectores auditivos, alén da incomodidade que supón portar os devanditos elemen-

tos durante toda a xornada laboral. Iso, ademais, parece o máis adecuado tendo en

conta o conxunto de medidas tendentes a evitar que se produzan accidentes de traballo

e enfermidades profesionais, articuladas pola Lei 31/1995, de 8 de novembro, e a

complexísima normativa de desenvolvemento, en particular a relativa á protección

auditiva8.

A PROTECCIÓN DA SAÚDE DOS TRABALLADORES FRONTE AO RUÍDO AMBIENTAL
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Resumo

Este comentario faise sobre unha importante sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de

Galicia deste ano, en que se fixaron dous criterios decisivos sobre a natureza temporal dos

traballadores vinculados a unha contrata coa Administración pública e sobre a exclusión dos

traballadores temporais para o cómputo do despedimento colectivo.

Palabras chave: traballadores temporais, despedimento colectivo, fraude de lei, despedimento

por razóns obxectivas.

Abstract

This commentary is about an important sentence of the High Court of Justice of Galicia of this

year, where two decisive criteria on the temporary nature of the workers linked to a contract

with the public administration and the exclusion of temporary workers for the computation of

the collective dismissal have been set.

Keywords: temporary worker, collective dismissal, fraus legis, dismissal for objective reasons.
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1. A sentenza que se vai comentar ten unha gran transcendencia para os operadores

xurídicos galegos, dunha banda, porque fixa a doutrina xurisprudencial nesta

comunidade autónoma, ao se tratar dunha sentenza ditada en sala xeral1 pola Sala do

Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 25 de marzo de 2011 no recurso

de suplicación número 4412/20102, con toda as consecuencias inherentes, non só no

tocante ao resto dos recursos que sobre o mesmo tema estean pendentes de resolverse,

senón tamén aos preitos que estean a dilucidarse en instancia, dado que se axustarán

aos termos expresados na devandita sentenza (tanto no caso da empresa afectada, a

SEAGA3, como no de calquera outra contratista da Xunta de Galicia).

Da outra, porque vén determinar a posición que ocupan os traballadores ante as con-

tratas con entes públicos (ou, con máis exactitude, encomendas de xestión)4 e ante os

despedimentos colectivos (como clase dos obxectivos5); e finalmente, pola nada habi-

tual presenza na sentenza da sala xeral de dous votos particulares ditados, que poderían

aventurar –de ser o caso– argumentos para un posible recurso de casación para a

unificación da doutrina ou para un futuro cambio de criterio xurisprudencial.

O suposto de feito é, en si mesmo, sinxelo, aínda que presenta uns puntos concretos

que o fan particular, a saber:

a) A SEAGA procede a extinguir diversos contratos temporais de traballadores que

prestan servizos para ela en virtude de contratos de obra ou servizo determinados

1 Malia que abondan normalmente tres maxistrados para formar sala e decidir un asunto (art. 196 da Lei

orgánica do Poder Xudicial, de 1 de xullo de 1985), fálase de sala xeral cando todos os maxistrados dun

tribunal son chamados a resolvelo pola súa importancia ou para fixar un criterio obrigatorio para todas as

seccións que o integran. Así, o artigo 197 dispón que «poderán ser chamados, para formar sala, todos os

maxistrados que a compoñen, aínda que a lei non o esixa, cando o presidente, ou a maioría daqueles,

o considere necesario para a administración de xustiza».

2 O texto completo pode consultarse a través do enderezo web <http://www.poderjudicial.es>.

3 Isto é, a Empresa Pública de Servizos Galegos SA, creada polo Decreto autonómico 260/06, de 28 de

decembro. O seu enderezo web é <http://www.epseaga.com>.

4 Aínda que «contratas» e «encomendas» se empreguen como termos sinónimos, non o son, pois as

segundas caracterízanse pola obrigatoriedade da súa aceptación por parte do contratista (a SEAGA,

neste caso). A realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos da competencia dos

órganos administrativos ou das entidades de dereito público poderá ser encomendada a outros órganos

ou entidades desta ou de distinta administración, por razóns de eficacia ou cando non se posúan os

medios técnicos idóneos para o seu desempeño, e é obrigatoria para o comisionista.

5 Cuestión hoxe discutible tras a reforma da Lei 35/2010, de 17 de setembro, pois a definición dos

despedimentos obxectivos faise agora por referencia aos colectivos e non ao revés.

ENCOMENDAS DE XESTIÓN, TRABALLADORES TEMPORAIS
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como veterinarios e vinculados –nas súas cláusulas– a certas campañas gandeiras da

Xunta de Galicia.

b) A SEAGA contrataba e empregaba ese persoal efectivamente para cubrir diversas

contratas ou encomendas coa Administración pública, a través de campañas en anos

sucesivos, diversas cabanas etc.

c) Nun momento determinado, a devandita encomenda ou contrata vai verse reducida

de volume, porque a Xunta de Galicia reduce o control gandeiro ou ben o limita no

tempo, de tal maneira que a empresa contratista xa non precisa tantos traballadores

temporais (veterinarios) para cubrir as necesidades da contratante.

d) A SEAGA, nas cartas de despedimento que envía aos traballadores, catro neste

preito6, non alega a causa obxectiva da letra c) do artigo 52 do Estatuto dos traballadores,

senón a fin de contrato ou de obra, ou mesmo recoñece a improcedencia directamente.

e) A concreta contrata –ou encomenda– a que estaban vinculados os contratos dos

traballadores despedidos non finalizara, senón que continuou tres meses máis.

f) Como consecuencia do anterior, os despedimentos destes traballadores son impro-

cedentes por seren despedidos antes da concorrencia da causa alegada (isto é, porque

non finalizara a obra ou o servizo determinados, senón que eses continuaban cando

menos en parte).

2. A argumentación xurídica desta sentenza foi a de estimar, en primeiro lugar, que a

temporalidade dos contratos asinados polos traballadores despedidos non ofrecía

dúbidas, dado que o feito de que a Xunta de Galicia (contratante) veña realizando

traballos de identificación animal desde hai máis dunha década en nada inflúe na

natureza indefinida ou temporal dos contratos laborais discutidos, pois aínda conside-

rándose que os devanditos traballos son habituais e permanentes na Administración

autonómica, foron obxecto de encomenda ou contrata a favor da empresa demandada,

é dicir, de descentralización produtiva.

Iso determina a existencia de autonomía e substantividade no contrato de obra, sen

que sexa decisivo para a apreciación do carácter obxectivo da necesidade temporal de

traballo que este poida responder a unha esixencia permanente da empresa comitente,

pois o que interesa aquí é a proxección temporal do servizo sobre o contrato de traballo,

e, para iso, agás supostos de cesión en que a contrata actúa só como un mecanismo de

6 En distintos preitos, algúns xa resoltos e outros pendentes, a extinción alcanzou máis de douscentos

traballadores de distintas categorías da SEAGA.
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cobertura dun negocio interpositorio, o decisivo é o carácter temporal da actividade

para quen asume a posición empresarial (a SEAGA).

Este foi o criterio seguido pola xurisprudencia, que admite a contratación por obra ou

servizo determinados nos casos en que, malia non existir un traballo dirixido á

execución dunha obra (entendida como elaboración dunha cousa determinada dentro

dun proceso con principio e fin) e tampouco un servizo determinado (entendido como

unha prestación de facer que conclúe coa súa total realización), «porén, existe unha

necesidade de traballo temporalmente limitada para a empresa e obxectivamente defi-

nida e esa é –é importante resaltalo– unha limitación coñecida polas partes no mo-

mento de contrataren, e que opera, por tanto, como un límite temporal previsible, na

medida en que o servizo se presta por encarga dun terceiro e mentres se mantiver

este7».

Sobre este punto discrepa o primeiro dos votos particulares, redactado polo presiden-

te da Sala e subscrito por dous maxistrados máis, ao entender que os contratos para

obra ou servizo determinados que asinaron os traballadores despedidos e a SEAGA

carecen de autonomía e substantividade propia por seren acordados en fraude de lei,

alén de se tratar dunha actividade permanente que non concluíu na data en que se

dispuxo o seu cesamento. O motivo é que a doutrina xurisprudencial, que é citada

pola maioría da Sala, debe deixar a salvo tamén os supostos de fraude de lei, como

este en que non se dá o carácter temporal da actividade para quen asume a posición

empresarial nese contrato (a SEAGA), ao resultar unha sociedade instrumental

pertencente e interposta pola comitente (Xunta de Galicia)8.

En segundo lugar, esta sentenza decide en sentido negativo a cuestión de se as extincións

de contratacións temporais realizadas pola empresa contratista, cando a causa alegada

para extinguir non existe, ao continuar a encomenda mais ter unha necesidade menor

de persoal, cómpre computalas para os efectos do artigo 124 da Lei de procedemento

laboral en relación cos artigos 51.1 e 52.c) do Estatuto dos traballadores; ou, dito

7 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo de 3 de abril de 2007, recursos de casación para a unifica-

ción da doutrina 290 e 293/06.

8 Sobre esta idea, máis en profundidade, pode verse DE CASTRO MEJUTO, L. F. (2009) «Criterios

jurisprudenciales sobre el contrato de obra o servicio determinado y su valoración» Anuario de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Revista Jurídica interdisciplinar Internacional 13, pp.

69-76, que apunta a existencia de verdadeiros prestamistas de man de obra nestes casos; ou GARCÍA

LABALLA, A. (2004) «El fraude de ley en el contrato de obra o servicio determinado en el ámbito de la

Administración pública» Anales del Centro de la UNED de Calatayud 12, pp. 171-190.
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doutro modo, se eses traballadores temporais poden computarse para os fins do

despedimento colectivo.

A fundamentación para esta decisión maioritaria é que, como a empresa contratista

(a SEAGA) non alegou expresamente nas cartas de cesamento motivos obxectivos

para extinguir os contratos, non pode examinarse a verdadeira razón pola cal foron

despedidos os traballadores temporais, e, xa que logo, non poderían computarse para

os fins dun despedimento colectivo; ao isto súmaselle o feito de que se lles recoñecese

a improcedencia e fosen indemnizados con corenta e cinco días de salario por ano

traballado9. Ademais, todo iso se apuntala cun argumento que é, ou cando menos

parece, erróneo10, de considerar que se expresa que o artigo 105 da Lei de procedemento

laboral elimina a posibilidade de que os traballadores poidan discutir calquera aspec-

to que non se reflectise na carta de despedimento.

Os dous votos particulares, mais sobre todo o redactado e subscrito por un só dos

maxistrados, inciden sobre a cuestión anterior e chegan cos seus propios razoamentos

a conclusións diversas do criterio maioritario. En suma, arguméntase que o artigo

51.1 do Estatuto dos traballadores permite computar os traballadores temporais para

superar o limiar do despedimento colectivo e que o feito de que a SEAGA non alegase

unha causa obxectiva para proceder á extinción dos contratos temporais –por redución

da contrata por parte do seu comitente (Xunta de Galicia)– non pode evitar nin a

aplicación do réxime de despedimentos colectivos do artigo 51 citado nin o do artigo

124 da Lei de procedemento laboral.

Advírtese ademais de que este foi o criterio seguido polas anteriores sentenzas desa sala

de 17 e 19 de novembro de 2010 (recursos 4185/10 e 3687/10, respectivamente). E de

que, en definitiva, «o art. 105 da LPL se refire precisamente á carga que pesa sobre o

empresario e a súa vinculación co contido da carta, non á forma e ao contido da im-

pugnación que articule na súa demanda o traballador, a quen non se lle pode restrinxir

o seu dereito de defensa fronte aos feitos imputados na carta de despedimento».

9 Se fosen cualificados como despedimentos por causas obxectivas, a indemnización sería de vinte días

de salario por ano traballado segundo o artigo. 53.1.b) do Estatuto dos traballadores.

10 Aspecto este que ambos os votos particulares resaltan de xeito significativo.

LARA M. MUNÍN SÁNCHEZ



377

11 Sobre a protección dos traballadores, pode verse DE CASTRO MEJUTO, L. F. (2011) «Los trabajadores

temporales ante el despido colectivo. Régimen, supuestos y fraude» Revista General del Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social [no prelo].

3. Esta sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza ditada en sala

xeral ten unha transcendencia moi importante –como xa se adiantaba antes– non só

sobre os preitos pendentes e futuros, senón tamén pola opción escollida para abordar

o problema dos cada vez máis numerosos traballadores temporais, empregados para

suplir as encomendas de xestión (ou contratas) e a forma en que as empresas contra-

tistas finalizan os contratos, ao vinculalos á vida útil da primeira: cando se reduza ou

extinga a encomenda, como se dunha correa de transmisión se tratase, reduciranse ou

extinguiranse os contratos temporais de obra ou servizos que cobren as necesidades

de persoal xeradas por aquela.

O criterio pode ser discutible, pois semella –á marxe da cuestión da temporalidade

real da devandita forma de contratar– que non poida reducirse os despedimentos co-

lectivos a aqueles que expresamente aleguen causas obxectivas, excluíndo os que non

o fixeren, mais no fondo o foren, porque deixará indefenso un grupo cada vez máis

numeroso de traballadores fronte ás actuacións empresariais11.
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Resumo

Análise dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en que se aborda a cues-

tión de se o cesamento da persoa titular dunha notaría e a chegada dun novo notario ou unha

nova notaria constitúe un caso de sucesión de empresa.

Palabras chave: notarías, sucesión de empresa, indemnización por despedimento.

Abstract

Analysis of a sentence of the High Court of Justice of Galicia which deals with the question of

whether the cessation of the holder of a notary’s office and the arrival of a new notary is a case

of business succesion.

Keywords: notary’s offices, business succession, compensation of dimissal.
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O suposto de feito axuizado pola Sentenza de 15 de xuño de 2011 da Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia era moi sinxelo, e pode resumirse coa seguinte
pregunta: cabe recoñecermos a presenza dun suposto de sucesión de empresa nunha
notaría galega?

Esta pregunta a que debía darlle resposta o Alto Tribunal galego tiña como orixe a
demanda de despedimento presentada por un traballador dunha notaría do norte de
Galicia, que fora despedido polo novo titular da notaría en que viña prestando servizos
desde facía máis de trinta anos. O notario, malia iso, optou por non recoñecerlle máis
antigüidade, para os efectos da indemnización por despedimento, que aquela que posuía
desde que el tomara posesión da notaría. Loxicamente, esa decisión non lle agradou
ao traballador, que demandou por medio dun preito unha antigüidade maior, tendo en
conta –entendía el– que nestas ocasións se produce un fenómeno de sucesión de em-
presa, polo que cumpriría recoñecerlle os servizos prestados desde o inicio da súa
relación laboral coa notaría en cuestión.

Após ser desestimada a súa demanda en instancia, o traballador recorreu en suplicación
a través dun único motivo de recurso amparado no art. 191.c) da Lei de procedemento
laboral (LPL), en que denunciou unha infracción do art. 44 do Estatuto dos traballadores
(ET, interpretado de conformidade co disposto no art. 69 do Regulamento notarial), e
en relación coa Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001, con cita e reprodución
de diversas sentenzas do Tribunal Supremo e do Tribunal Superior de Xustiza do País
Vasco, por estimar en esencia que, ao existir un suposto de sucesión de empresa, a súa
antigüidade na empresa debía quedar fixada o 1 de novembro de 1971, isto é, cando
entrara a prestar servizos nela, polo que a indemnización debería calcularse desde tal
data.

Por tanto, a quaestio litis centrábase en determinar se cando o notario accede a unha
notaría vacante, e no tocante aos traballadores que estaban nesta, se producía unha
subrogación legal coas consecuencias previstas no art. 44 do ET, onde se regula a
figura da sucesión empresarial. Non obstante, a resposta que o TSX de Galicia dará a
esa cuestión será contraria á tese mantida no recurso polo traballador, pois para o Alto
Tribunal galego o art. 44 do ET non resulta aplicable no ámbito notarial: o cesamento
dos notarios non configura un suposto legal de sucesión de empresa.

As razóns que dá o maxistrado relator para soster esa conclusión son varias, e a primeira
delas ten a ver coa xurisprudencia do Tribunal Supremo a propósito do fenómeno da
sucesión de empresa. Este tribunal vén declarando desde hai décadas a inaplicación
do art. 44 do ET en supostos como o que se trata, mesmo, afirma o Tribunal galego,
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«tras coñecer (e aplicar) a doutrina do Tribunal de Xustiza das Comunidades Euro-
peas sobre a transmisión de empresas».

A máis recente das resolucións do Tribunal Supremo que se ocupou de determinar se
a nova persoa titular da notaría debe ou non facerse cargo dos traballadores, en virtude
do disposto no art. 44 do ET, resulta ser a Sentenza de 23 de xullo de 2010 (recurso
2979/2009). Neste caso, «o actor prestara servizos como auxiliar de notarías na nota-
ría... desde o 26 de xuño de 1986, o que fixera para distintos notarios... Desde o 25 de
xaneiro de 2006 facíao para a demandada... quen o 23 de xullo de 2008 lle comunicou
a extinción da relación polo cesamento como notaria substituta e a toma de posesión
da nova titular». Sobre esta base fáctica, semellante á que aquí nos ocupa, o Tribunal
Supremo acabou por concluír o que a continuación se recolle:

... non cabe falar, nos supostos de cambio de titular nunha mesma notaría, dun problema

de sucesión de empresa susceptible de se abeirar, xuridicamente, no artigo 44 do Estatuto

dos traballadores, pois… o notario non é o titular dunha organización de medios persoais

e materiais que, ao traspasar a oficina correspondente en que veu prestando a función

pública que lle corresponde, poida xerar un fenómeno de sucesión empresarial, posto que

os seus sucesivos nomeamentos e conseguintes traslados dependen do Goberno do Estado,

e tampouco el se converte, polo feito do seu nomeamento para unha concreta notaría, en

titular do conglomerado organizativo que a caracteriza, senón en simple depositario do

seu protocolo e simple cabeza visible e directora da función pública –que non servizo

público en estrito sentido– que na devandita oficina se desenvolve.

É máis, ao abordar o tema da sucesión empresarial, e ao fío da pretensión por parte do
recorrente de que a antigüidade que debía recoñecérselle incluíse todo o tempo de
servizos prestados cos distintos notarios para os cales viñera traballando, o Tribunal
Supremo insiste en que.

... non é a oficina pública a que ten a condición de empresario. A oficina non é susceptible

de ser transmitida nin pode desenvolver actividade por si mesma independentemente do

notario. Este, pola súa banda, non sucede o anterior, salvo na condición de depositario do

protocolo, de sorte que nin os medios materiais nin os persoais se adquiren polo nomeamento

como notario para unha determinada praza. De aquí que a relación laboral só naza coa

contratación por parte do notario en cuestión... Isto supón que só os servizos prestados

para o empregador –o notario– poden ser tidos en conta para os efectos que aquí interesan

–o tempo de prestación efectiva para o cálculo da indemnización por despedimento.
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A segunda desas razóns esixiulle ao Tribunal galego acudir á doutrina do Tribunal de
Xustiza das Comunidades Europeas porque, aseguraba, «naqueles supostos en que o
empresario entrante se fai cargo dunha parte significativa do cadro de persoal do
empresario saínte debe prestarse necesaria atención á xurisprudencia do Tribunal de
Xustiza das Comunidades Europeas (TXCE) acerca do fenómeno da transmisión de
empresas». A este respecto, continua a afirmar, «resulta un exemplo clarificador da
xurisprudencia comunitaria existente a propósito desa “sucesión de empresa-activi-
dade” ou “sucesión de empresa-cadro de persoal” (ou sucesión no cadro de persoal,
así distinta da “sucesión de empresa-organización”), e co fin de poder apreciar a súa
concorrencia no caso concreto, a doutrina contida na Sentenza do TXCE de 24 de
xaneiro de 2002» (caso Temco Service Industries). Segundo tal sentenza:

... para determinar se se reúnen os requisitos necesarios para a transmisión dunha entidade,

cómpre tomar en consideración todas as circunstancias de feito características da operación

de que se trata, entre as cales figuran, en particular, o tipo de empresa ou de centro de actividade

de que se tratar; que se transmitisen ou non elementos materiais como os edificios e os bens

mobles; o valor dos elementos inmateriais no momento da transmisión; o feito de que o

novo empresario se faga cargo ou non da maioría dos traballadores; que se transmitise ou

non a clientela, así como o grao de analoxía das actividades exercidas antes e despois da

transmisión e a duración dunha eventual suspensión das devanditas actividades.

Deste modo, cando o que se transmite é unicamente a actividade, o TXCE (na Sentenza
de 11 de marzo de 1997, asunto A. Süzen) mantén a súa doutrina relativa a que:

... na medida en que, en determinados sectores en que a actividade descansa fundamental-

mente na man de obra… un conxunto de traballadores que exerce de forma duradeira unha

actividade común pode constituír unha actividade económica, ha de admitirse que tal

entidade pode manter a súa identidade aínda despois da súa transmisión cando o novo

empresario non se limita a continuar coa actividade de que se trata, senón que ademais se

fai cargo dunha parte esencial, en termos de número e de competencia, do persoal que o

seu antecesor destinaba especialmente á devandita tarefa, suposto este en que o novo em-

presario adquire en efecto o conxunto organizado de elementos que lle permitirá continuar

as actividades ou algunhas actividades da empresa cedente de forma estable.

E asegura mesmo (en sentenzas de 10 de decembro de 1998, asuntos acumulados
Hernández Vidal e Sánchez Hidalgo) que «en determinados sectores económicos…
estes elementos (do activo material ou inmaterial) se reducen a miúdo á súa mínima
expresión e a actividade descansa fundamentalmente na man de obra; así pois, un
conxunto organizado de traballadores que se achen de xeito específico destinados de
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forma duradeira a unha actividade común pode constituír unha entidade económica
cando non existen outros factores de produción».

Para o TSX de Galicia, porén, á vista dos feitos declarados que se proban na sentenza
de instancia, non se daban «os presupostos esixidos pola xurisprudencia comunitaria
para concluír a existencia dun suposto de sucesión empresarial», posto que, en primeiro
lugar, só constaba como feito acreditado «que o actor e dúas persoas máis viñeron
prestando servizos na notaría..., e descoñece esta sala a categoría profesional desas
outras dúas persoas, polo que non poderiamos determinar se o notario se fixo cargo
dunha parte esencial, en termos de número e (en particular) de competencias, do persoal
que o seu antecesor destinaba especialmente á devandita tarefa» («[n]a posible apli-
cación da Directiva [sobre transmisión de empresas] a unha situación como a someti-
da ao órgano xurisdicional remitente, é preciso proporcionarlle a este último os ele-
mentos de interpretación necesarios para que poida apreciar se neste caso tivo lugar
unha transmisión para os efectos do artigo 1, epígrafe 1, de tal directiva», Sentenza do
TXCE de 25 de xaneiro de 2001, asunto C-172/99, Oy Liikenne Ab).

En segundo lugar, o TSX de Galicia entendeu que os requisitos esixidos pola xuris-
prudencia comunitaria para poder apreciar a presenza dun suposto de sucesión de
empresa-actividade tampouco podían darse no ámbito das notarías por estas razóns:

1) O simple feito de contratar todo ou gran parte do cadro de persoal non garante por
si só que nos encontremos fronte a un suposto de sucesión de empresa, xa que para
determinar se se reúnen os requisitos necesarios para a transmisión dunha entidade
económica han de tomarse en consideración todas as circunstancias de feito caracte-
rísticas da operación de que se trata, entre as cales figuran en particular o tipo de
empresa ou de centro de actividade de que se tratar; que se transmitisen ou non ele-
mentos materiais como os edificios e os bens mobles; o valor dos elementos inmateriais
no momento da transmisión;que se transmitise ou non a clientela, así como o grao de
analoxía das actividades exercidas antes e despois da transmisión e a duración dunha
eventual suspensión de tales actividades.

2) Non pode recoñecerse que o notariado sexa unha actividade que descansa funda-
mentalmente na man de obra do persoal laboral da notaría (e si na figura do/a nota-
rio/a, como se explicará a continuación), de tal maneira que os empregados das notarias
non constitúen unha entidade económica susceptible de ser transmitida.

3) Debe prestarse especial atención a que «para determinar se concorren os requisitos
para a transmisión dunha entidade económica organizada de forma estable, han de
tomarse en consideración todas as circunstancias de feito características da operación
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examinada, entre as cales figuran, en particular, o tipo de empresa ou de centro de
actividade de que se tratar», de tal maneira que «para apreciar as circunstancias de
feito que caracterizan a operación en cuestión, o órgano xurisdicional nacional debe
ter en conta o tipo de empresa ou de centro de actividade de que se tratar. Diso resulta
que a importancia respectiva que debe atribuírselles aos distintos criterios que carac-
terizan a existencia dunha transmisión... varía necesariamente en función da actividade
exercida, ou mesmo dos métodos de produción ou de explotación utilizados na em-
presa, no centro de actividade ou na parte do centro de actividade de que se tratar»
(Sentenza do TXCE de 15 de decembro de 2005, asuntos acumulados C-232/04 e C-
-233/04, Güney-Gorres e Gul Demir).

4) Nestas ocasións, non existe un vínculo contractual entre as persoas cedente e cesio-
naria, ou o que é igual, entre notarios, e «a inexistencia de vínculo contractual entre o
cedente e o cesionario... pode constituír un indicio de que non se produciu ningunha
transmisión» (Sentenza do TXCE de 25 de xaneiro de 2001, asunto C-172/99, Oy
Liikenne Ab).

5) Un dos varios factores que cómpre ter en conta para determinar se se reúnen os
requisitos necesarios para a transmisión dunha entidade económica esixe tomar igual-
mente en consideración circunstancias tales como «a duración dunha eventual sus-
pensión das devanditas actividades» (Sentenza do TXCE de 25 de xaneiro de 2001,
asunto C-172/99, Oy Liikenne Ab), que en ocasións como a que nos ocupa pode ser
de anos ou mesmo lustros.

6) «A simple circunstancia de que o servizo prestado polo antigo e o novo adxudicatario
dunha contrata sexa similar non é suficiente para afirmar que existe a transmisión
dunha entidade económica entre a primeira e a segunda empresa», ademais de que
unha entidade económica pode funcionar neste sector que nos ocupa «sen elementos
significativos de activo material ou inmaterial, de modo que o mantemento da
identidade da devandita entidade independentemente da operación de que é obxecto
non pode, por definición, depender da cesión de tales elementos» (Sentenza do TXCE
de 25 de xaneiro de 2001, asunto C-172/99, Oy Liikenne Ab).

7) O TXCE declarou xa hai anos que «non constitúe unha “transmisión de empre-
sa”, no sentido da Directiva, a reorganización de estruturas da Administración pú-
blica», e mesmo chegou a suxerir que o concepto de cesión contractual da Directiva
comunitaria sobre transmisión de empresas non se aplica a «unha transmisión de
empresa que... se realiza mediante un acordo de dereito público» (Sentenza de 15 de
outubro de 1996, caso Annette Henke contra Gemeinde Schierke e outros), o que
necesariamente exclúe a cobertura dunha notaría vacante do ámbito da transmisión de
empresa comunitario.
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Deste modo, sobre a base de que a actividade dos notarios non pode considerarse
unha actividade que descanse fundamentalmente na man de obra, e sobre a base ademais
de que a soa circunstancia de que as actividades exercidas polos notarios «sexan simi-
lares ou mesmo idénticas non é suficiente para afirmar que se mantivo a identidade
dunha entidade económica» (Sentenza do TXCE de 20 de xaneiro de 2011, asunto
C-463/09, caso CLECE SA contra Martín Valor), o acceso dun notario ou unha notaria
a unha notaría vacante non pon de manifesto a existencia dunha transmisión no senti-
do da Directiva comunitaria 2001/23/CE, xa que o seu art. 1.1 non se aplica a tales
situacións.

8) O último dos argumentos utilizados polo TSX de Galicia para descartar a presenza
dun suposto de sucesión de empresa nestas ocasións ten a ver coa literalidade do
art. 44 do ET, que:

... non resulta de aplicación no sector das notarías. A translación do notario ou calquera

outra circunstancia que provoque a vacante da notaría e a súa provisión (por concurso)

posterior non xera no novo notario ningunha obriga en materia de subrogación contractual

do persoal que viña prestando servizos nela no momento de se producir a vacante, de tal

maneira que, aínda no suposto de que o novo notario decida contratar a todos ou grande

parte dos traballadores da notaría, non se subroga nos dereitos e obrigas laborais e da

Seguridade Social do anterior; é dicir, non existe nin «sucesión de empresa actividade»

(ou «sucesión de empresa-cadro de persoal») nin «sucesión de empresa organización»).

E iso, alén de polo xa expresado, «porque a notaría non pode ser entendida como unha
entidade económica susceptible de ser transmitida, polo que unha vez que se produce
a vacante (agás disposición convencional), o notario entrante non se atopa obrigado a
contratar os traballadores da notaría (estes, segundo o Convenio colectivo de notarías
de Galicia, só contan cun dereito de contratación preferente), e non cabe falar aquí de
sucesión de empresa ex art. 44 do ET».

Nesta ocasión, para o TSX de Galicia non nos atopamos fronte a unha sucesión de
empresa organización (nin fronte a un suposto de sucesión de empresa-actividade).
A esencia desta negativa atópase «na natureza pública da función notarial» (segundo
a Lei do notariado, de 28 de maio de 1862, «o notario é o funcionario público autori-
zado para dar fe»), pois tal natureza pública exclúe a existencia dun conxunto de
medios organizados co fin de levar a cabo unha actividade económica: non existe
unha empresa que ceder, xa que a función notarial presenta unha natureza persoalísima
(cada notario/a, afirma a Lei do notariado, «formará por si protocolo»), e non existen
elementos ou bens patrimoniais susceptibles de seren transmitidos.
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A empregar agora a doutrina científica como base en que soster as súas afirmacións,
o TSX de Galicia sustenta a súa conclusión en tres piares. O primeiro deles resulta ser
«a natureza funcionarial do notario, que provoca a intervención do Estado no seu
nomeamento, traslado e cesamento» segundo confirman o art. 5 e ss., 88 e ss. e 41 e
ss. do Regulamento notarial, aprobado polo Decreto de 2 de xuño de 1944, sen que lle
resulte posible crear, ampliar ou suprimir notarías de acordo cos arts. 4 e 72 do Decre-
to de 2 de xuño de 1944, que din o seguinte:

A demarcación notarial determinará o número e a residencia dos notarios. Así mesmo,

poderá establecer a respecto dalgunha ou algunhas das notarías dunha poboación, de nova

creación ou xa existentes, para cando quedaren vacantes, que os notarios aos cales corres-

ponda instalen o seu despacho ou oficina en barrios ou distritos concretos desta, sen que

isto altere a súa competencia territorial nin a dos restantes notarios da poboación. A de-

marcación notarial deberá ser revisada na súa totalidade transcorridos dez anos desde a

anterior revisión total. Tamén poderá selo transcorridos soamente cinco anos.

De igual maneira, establecen que «a revisión da demarcación notarial... será realizada
polo ministro de Xustiza, por proposta da Dirección Xeral, e aprobada por real decre-
to» mediante operacións, negocios ou contratos civís ou mercantís, ao situarse a
actividade notarial extra comercii e non ser susceptible de venda, cesión ou transmi-
sión a título gratuíto ou oneroso. A notaria non resulta, xa que logo, susceptible de
transmisión ou negocio inter vivos ou mortis causa. A súa creación resulta dunha
decisión pública, son provistas mediante concurso (arts. 88 e 93 do Regulamento
notarial) e o nomeamento dos notarios debe facerse mediante orde ministerial (art. 23
do Regulamento notarial, mentres que o art. 11 da Lei do notariado afirma que «os
notarios serán de nomeamento real»).

O segundo deses piares é a ausencia dun conxunto de medios materiais transmisible.
Os notarios, como custodios do protocolo notarial e a notaría («O notario é o funcio-
nario público autorizado para dar fe, conforme ás leis, dos contratos e demais actos
extraxudiciais», art. 1 da Lei do notariado), teñen como único deber encargarse do
protocolo1, que pertence ao Estado (art. 36 da Lei do notariado) e que deben conser-
var «conforme ás leis, como arquiveiros destes e baixo a súa responsabilidade» (art. 1
da Lei do notariado e art. 279 do Regulamento notarial), razón pola cal mesmo poden
exercer a súa función –que presenta loxicamente carácter intuitu personae– sen me-
dios persoais nin materiais alén dos estritamente necesarios para exercer o seu minis-

1 Así como do libro de rexistro a que se refire o art. 283 e ss. do Regulamento notarial.
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terio. En efecto, segundo a Sentenza do Tribunal Supremo de 11 de maio de 1987, RX
3670/1987:

... como funcionario público, o notario é o encargado de prestar a fe pública extraxudicial...

e corre ao seu cargo a conservación do protocolo da notaría. A nota que con máis singular

evidencia pon de manifesto que non hai sucesión na titularidade dunha notaría, cando o

notario cesa por calquera causa, é que o novo notario se limita a asumir a custodia do

protocolo daquel, sen que exista continuidade ningunha respecto dos que eran os seus

clientes.

O último deses piares resulta da ausencia de continuidade na clientela dos notarios.
Partindo da base de que «todo aquel que solicite o exercicio da función pública nota-
rial ten dereito a elixir o notario que lla preste» (art. 126 do Regulamento notarial),
o certo é que os notarios atopan múltiplas limitacións no exercicio da súa función,
tales como non poder «ter máis dun despacho ou oficina na poboación de residencia
nin noutra do seu distrito» (art. 42 do Regulamento notarial) ou non poder establecer
o seu despacho notarial no mesmo edificio en que xa exista outro (cfr. art. 42 do
Regulamento notarial), «de aquí que non caiba aplicar o artigo 44.1 do Estatuto dos
traballadores, como pretende a recorrente, máxime cando a Lei do notariado e o seu
regulamento velan para que cada notario conserve a súa propia autonomía e indepen-
dencia dos demais, de forma que non se aproveite da clientela deixada polo seu prede-
cesor no cargo, en prexuízo dos seus compañeiros» (Sentenza do Tribunal Supremo
de 11 de maio de 1987, RX 3670/1987).

A consecuencia que diso extrae a doutrina científica é sinxela: non pode existir trans-
misión dunha unidade produtiva autónoma porque non se transmite o elemento esen-
cial da función notarial, isto é, a fe pública. Os notarios, daquela, non son os titulares
dun fondo comercial que poida ser transmitido ou de que obter algunha
contraprestación, nin tampouco pode ceder a fe pública notarial, ao ser inalienable e
intransmisible.

Todo o anterior vén confirmalo, en fin, vella xurisprudencia do Tribunal Supremo en
que se afirma, entre outras cousas:

1) Que non cabe aducir en defensa da tese da sucesión de empresa (Sentenza do Tri-
bunal Supremo de 11 de maio de 1987, RX 3670/1987):

... [a)] a transmisión do fondo material ou protocolo, como elemento material que na prác-

tica serve como factor de continuidade na marcha da notaría e na permanencia dos

empregados, a pesar dos inevitables cambios dos titulares; e b) a, de feito, normal

RICARDO PEDRO RON LATAS



389

continuidade dos empregados do antigo titular. Ningunha das referidas notas son acepta-

bles, dado que, como quedou exposto, a Lei e o Regulamento velan por que cada notario

inicie a súa actividade profesional na nova localidade a que fose destinado como se dunha

notaría de nova creación se tratase, co que se evita que se aproveite do prestixio e da

clientela do seu antecesor, ao igual que non lle prexudiquen as notas negativas que puidese

ter. Por outro lado, o feito de que teñan que facerse cargo do protocolo non desemboca na

conclusión que mantén a recorrente de que no cesamento dun notario e no nomeamento

doutro existe un cambio de titularidade na notaría; máis aínda cando o protocolo é

propiedade do Estado, conforme establece o artigo 36 da Lei do notariado, e os notarios

consérvano conforme ás súas leis, como arquiveiros e baixo a súa responsabilidade. Pri-

ma, pois, neste caso, o carácter de funcionario público do notario, que non pode renunciar

a desempeñar este servizo.

2) Que a notaría resulta ser unha empresa sui generis (Sentenza do Tribunal Supremo
de 10 de maio de 1988, RX 3591/1988):

... dado que, en razón da función pública que ten encomendada o seu titular, non é suscep-

tible de transmisión por negocio xurídico inter vivos nin mortis causa. Cada notaría é

creada ou suprimida por decisión do poder público e accédese a ela só por nomeamento,

tamén da autoridade do Estado, de acordo coas normas que regulan as oposicións, os con-

cursos e os traslados [e] que non é necesario analizar. Non existe un substrato, material nin

economicamente obxectivable, que permaneza, nin moito menos que se transmita, non xa

por negocio xurídico entre o notario cesante e o posteriormente nomeado, senón tampouco

por ministerio da lei, pois o protocolo non é un fondo propiedade da notaría nin do notario,

senón do Estado, baixo a custodia do fedatario, mais que, obviamente, como depositario,

non pode ceder nin traspasar nin sequera ao novo titular da notaría, que se limita a asumir

a súa custodia e pode mesmo optar por solicitar da Xunta Directiva do Colexio que sexa

depositado no arquivo do distrito.

Por último, o TSX de Galicia preocúpase por desvincular o suposto de feito que lle
tocou axuizar daquel outro de que se ocupou o Tribunal Supremo na Sentenza de 6 de
outubro de 2009 (recurso 2036/2009), e lembra en primeiro lugar que a primeira re-
flexión que se fai nesta sentenza resulta ser a de excluír o fenómeno da sucesión de
empresa, pois:

... polas especiais características dunha oficina ou despacho notarial en que se desempeña

unha función pública asignada polo Estado a un profesional designado, en virtude de opo-

sición ou concurso-oposición, e en que o propio protocolo notarial constitúe unha pertenza

do propio Estado a respecto da cal o notario non actúa senón como simple depositario, non
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cabe falar, nos supostos de cambio de titular nunha mesma notaria dun problema de suce-

sión de empresa susceptible de abeirarse, xuridicamente, no artigo 44 do Estatuto dos

traballadores. O notario non é o titular dunha organización de medios persoais e materiais

que, ao traspasar a oficina correspondente en que veu prestando a función pública que lle

corresponde, poida xerar un fenómeno de sucesión empresarial, posto que o seu sucesivo

nomeamento e conseguinte traslado dependen do Goberno do Estado, e tampouco el se

converte, polo feito do seu nomeamento para unha concreta notaría, en titular do conglo-

merado organizativo que caracteriza esta, senón en mero depositario do seu protocolo e

simple cabeza visible e directora da función pública –que non servizo público en estrito

sentido– que na devandita oficina se desenvolve.

En segundo lugar, esa mesma sentenza preocúpase por afirmar que «non pode apoiarse
nun fenómeno de sucesión empresarial o dereito ao recoñecemento de antigüidade
que se cuestiona nesta litis e no actual recurso unificador da doutrina».

Acontece, non obstante, que o Convenio colectivo da Asociación de Notarios
Empregadores de Andalucía Occidente e a Asociación de Empregados de Notarías de
Andalucía Occidental2 concreta unha clara prohibición limitativa da liberdade laboral
dos empregados de notaría, referida á prohibición de contrataren os seus servizos con
outro/a notario/a distinto/a a quen for o/a sucesor/a na titularidade da oficina notarial
en que veñen prestando servizos durante un período tan longo como é o do ano ante-
rior á previsible vacante da devandita notaría e durante todo o tempo de falta de co-
bertura desta; isto ao tempo que, con meridiana claridade, establece a cargo do/a novo/
a notario/a a sucesión na titularidade dos contratos laborais vixentes no momento de
se producir a vacante.

Iso, afirma o Alto Tribunal galego, «é xustamente o que non sucede no Convenio
colectivo de empregados de notarías de Galicia que, ao contrario do que se pretende
no recurso, xa non é só que non estableza con claridade (nin meridiana nin doutro
tipo) a sucesión na titularidade dos contratos, que non aparece en ningún dos precep-
tos do convenio, senón que o que fai a norma colectiva nos seus arts. 5 a 7 é outorgarlles
aos traballadores un dereito preferente á contratación». Tal convenio sinala mesmo o
contrario do que se pretende no recurso, a saber: «O notario contratará libremente os

2 Que manifesta literalmente no seu art. 20 que «os empregados censados dunha notaría, durante a

vacante desta e xa desde un ano antes da previsible data da vacante, non poderán contratar os seus

servizos con outro notario que non sexa o sucesor do seu protocolo e o notario sucesor da devandita

notaría enténdese tamén sucesor na titularidade dos contratos laborais vixentes no momento de producir-

se a vacante».

RICARDO PEDRO RON LATAS
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seus empregados no número e coa categoría que determine» (art. 5.1), e o empregado
pode, obviamente, rexeitar a oferta do/a notario/a («Entenderase rexeitada unha ofer-
ta de traballo cando non fose aceptada por aquel a quen se dirixa nas condicións
aplicables segundo este convenio para a categoría censual que posúa», art. 5.3). En
definitiva, para o TSX de Galicia:

... aplicada tal doutrina (xudicial e científica) ao caso que nos ocupa, [como] xa se anticipou,

a conclusión é a inexistencia dun suposto de sucesión (ou transmisión, na terminoloxía da

directiva denunciada) de empresa, xa que non se produciu un cambio de titularidade da

empresa, nin dun centro de traballo, ou mesmo dunha unidade produtiva autónoma, sen

que, deste modo, a cobertura dunha vacante notarial chegue a afectar unha entidade eco-

nómica que manteña a súa identidade. Non cabe falar, pois, neste suposto dun problema de

sucesión de empresa susceptible de abeirarse, xuridicamente, no artigo 44 do Estatuto dos

traballadores.

Neste caso o que queda claro nos feitos probados da sentenza de instancia é que non

existiu sucesión de empresas, ao non poder apreciarse a substitución dun empresario por

outro nunha mesma actividade empresarial, sen que existira nin a transmisión dos elemen-

tos patrimoniais necesarios para continuar a actividade empresarial, nin a transmisión dunha

entidade económica organizada de forma estable, nin a transmisión dun conxunto organi-

zado de persoas e elementos que permita o exercicio dunha actividade económica, na

medida en que é esixida polo art. 44 do ET para que poida falarse de sucesión de empresa

co efecto garantista dos intereses dos traballadores que o devandito precepto contempla.

O NOTARIO E A SUCESIÓN DA EMPRESA
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MONEREO PÉREZ, J. L. (dir.) (2011)

Los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva en una pers-

pectiva comparada.

Granada, Comares, 602 pp.

María Asunción López Arranz

Profesora colaboradora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña

Os diversos relatorios plasmados no libro poñen de manifesto a utilidade do enfoque
comparatista no dereito, e concretamente no relativo á liberdade sindical e a negocia-
ción colectiva. Tal perspectiva permite ir para alén das circunstancias específicas e
diferentes dos diversos ordenamentos xurídicos, e estudar a similitude de problemas,
institucións e sistemas normativos de regulación, así como as súas diferenzas. Así,
pode apreciarse ao longo dos estudos comparatistas o peso que teñen as tradicións
culturais no desenvolvemento do sindicalismo e a negociación colectiva en cada país.
Por outro lado, é innegable a influencia que tiveron no sistema de relacións sindicais
dos países os marcos supranacionais como a Unión Europea e outras institucións
internacionais.

Da situación actual e dos cambios estruturais formulados neste importante campo
cabe sinalarmos que ás relacións laborais lles son inherentes os conflitos, a inestabili-
dade e a implicación intrínseca do poder público e do sistema xurídico, por iso pode-
rían cualificarse de sistemas xuridificados e institucionalizados. Neste sentido, nas
últimas décadas vén falándose da crise da representatividade sindical e dos fluxos e
refluxos dos denominados modelos de neocoporativismo democrático. E, ademais,
non deixa de apreciarse o forte condicionante do sistema político na conformación
do sistema de relacións laborais. É innegable a función sociopolítica dos intereses
colectivos.

Realmente é significativo o número de estudos realizados sobre esta concreta realidade
no traballo colectivo obxecto da publicación que aquí se salienta, realizada baixo a
dirección de José Luis Monereo Pérez (catedrático de Dereito do Traballo e da
Seguridade Social da Universidade de Granada) e en que participan vinte e catro
investigadores máis procedentes de diferentes universidades españolas (Universidade
de Xaén, Universidade de Granada, Universidade de Huelva, Universidade de Mála-
ga) e da Arxentina (Universidade de Bos Aires), o Brasil (Universidade Católica de
Pernambuco) e o Uruguai (Universidade de Montevideo).
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A presenza de todos eles xustifica a estrutura da obra en cuestión, que obedece, así
mesmo, ao emprego dunha metodoloxía de estudo e investigación comparada que
permite situar o estudo do sistema de relacións laborais, e concretamente da liberdade
sindical e a negociación colectiva, nun contexto internacional. Este traballo colectivo
consta dun Prólogo de presentación do Encontro Internacional sobre os Dereitos de
Liberdade Sindical e Negociación Colectiva nunha Perspectiva Comparada, que tivo
lugar en Granada os días 11-13 de novembro de 2009, e aparece formalmente dividido
en tres partes referentes ao sistema de relacións laborais nunha perspectiva comparada:

a) Parte un. A liberdade sindical, sobre modelos sindicais, organización e acción sin-
dical no plano supranacional, representación sindical e novas formas de organización
empresarial, sindicación dos traballadores autónomos, tutela xurídica da liberdade
sindical, liberdade sindical dos estranxeiros, procedemento de solución extraxudicial
de conflitos colectivos, e dereitos de participación-implicación dos traballadores na
sociedade anónima europea.

b) Parte dúas. A negociación colectiva, en que se desenvolven as funcións da nego-
ciación colectiva, a configuración e eficacia dos convenios, modelos comparados eu-
ropeos, suxeitos da negociación, intervención estatal, configuración e eficacia dos
convenios colectivos, suxeitos da negociación nunha perspectiva comparada, inter-
vención estatal e configuración da estrutura da negociación na Arxentina, renovadas
funcións da negociación, responsabilidade legal das empresas transaccionais, cláusu-
la de descolgamento salarial, o dereito á negociación colectiva no emprego público,
negociación e dereito flexible do traballo, negociación colectiva en materia de pre-
vención de riscos laborais e formación profesional, eficacia persoal dos convenios
colectivos nunha perspectiva comparada: España e Italia.

c) E a Parte tres. Conferencia de clausura, acerca do interese colectivo e as limitacións
e a bilateralidade deste.

A complexidade dos modelos de regulación xurídica das relacións colectivas de traballo
puxo en xogo arestora a estabilidade do dereito sindical. En efecto, a pesar das datas
en que se publica este libro, de importantes modificacións xurídicas tanto no noso
país como noutros, o tema é de candente actualidade en 2011. A crise e as situacións
de incerteza que vivimos formularon novas canles das relacións laborais colectivas e
modificacións importantes nos axentes sociais. Os temas son realmente interesantes,
xa que abranguen un amplo abano de estudo da problemática e as tendencias cara ás
cales se dirixen as relacións colectivas nos ámbitos nacional e internacional.

RECENSIÓNS
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MARTÍNEZ GIRÓN, J. e ARUFE VARELA, A. (2011)

Derecho crítico del trabajo/Critical Labor Law.

A Coruña, Netbiblo, 247 pp.

José López Coira

Profesor colaborador de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña

A implantación do Plan Boloña obrigou os docentes universitarios a se adaptaren,
entre outros elementos, a unha nova metodoloxía baseada a partir de agora, principal-
mente, en casos prácticos, seminarios e titorías; a unha diferente distribución das
clases, as denominadas positivas e interactivas, e á transformación de materias anuais
en cuadrimestrais, todo iso de cara a ensinaren o alumnado a aprender, para non redu-
cir a docencia a unha simple transmisión de coñecementos.

A materia de Dereito do Traballo no grao de Dereito converteuse en cuadrimestral na
UDC, de maneira que aqueles inacabables –e, ás veces, inabordables– volumes da nosa
época non nos permiten afrontar como antes os novos retos e esixencias. O manual
deixou de ser o único instrumento, xunto cos apuntamentos, do alumnado, e conver-
teuse nun máis –moi importante, iso si– dos que este dispón, sempre baixo a orienta-
ción dos profesores, para acceder ao coñecemento e ás competencias da materia e da
titulación.

O libro que se presenta nestas páxinas atende sobradamente as novas necesidades de
profesorado e alumnado, mais tamén as de calquera persoa interesada en coñecer, sen
morrer no empeño, as interioridades do noso ordenamento laboral. É tan doada a súa
lectura que nos atrapa cal se dunha boa novela se tratase, porque no ánimo de quen le
se mantén permanentemente viva a lapa da curiosidade, alentada decontino coa douta
opinión crítica que ofrecen os autores en cada un dos temas.

O manual está estruturado en vinte e unha leccións que compendian, de forma admi-
rable, todo o noso dereito do traballo, desde as fontes e principios até os aspectos
procesuais, pasando polas institucións tanto do dereito individual como do colectivo
do traballo. Cada unha desas leccións mantén tres niveis distintos de coñecemento,
diferenciados polo tamaño da letra, que permiten ao alumnado, ou simplemente a
quen as ler, elixir o grao de afondamento na materia, mais sen perder en ningún mo-
mento a visión global ou esencial desta que, finalmente, quedará como pouso na súa
memoria e formará a súa cultura xurídica.

RECENSIÓNS
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Internamente os temas están divididos en parágrafos, de xeito que, no 1 se expón a
regulación existente actualmente sobre a materia que se trata; no 2 formúlanse dife-
rentes problemas derivados da aplicación desa normativa, cunha acertada crítica desta;
e no 3 susténtase a reflexión efectuada no parágrafo precedente coa pescuda nas
solucións que ofrece o dereito comparado. É precisamente o contido destes dous últi-
mos parágrafos o que explica o nome da obra (Dereito crítico do traballo).

Outra novidade deste libro que comentamos é que os chamados «coñecementos
primordiais» –aqueles que figuran en letra grande– aparecen redactados tamén en
inglés, de maneira que se introduce neste manual a lingua franca das principais uni-
versidades do mundo global en que vivimos. Así, por unha parte, facilítaselles o estudo
do noso dereito do traballo ás persoas foráneas que visitan as universidades españo-
las; e, pola outra, posibilítase aos nosos alumnos o estudo do dereito no idioma que se
fala nas principais universidades europeas e norteamericanas, de cara a que poidan
completar nelas, se for o seu desexo, en pé de igualdade cos seus nacionais, a súa
formación xurídica.

Se tradicionalmente viñemos valorando os coñecementos dos autores dos manuais de
acordo súa capacidade para encher páxinas e páxinas, cos profesores doutores Jesús
Martínez Girón e Alberto Arufe Varela cómpre facermos xusto o contrario: a exposi-
ción sintética dos temas que trata o libro só é posible se os que o escriben teñen
profundos e completos coñecementos sobre a materia, tanto de dereito nacional como
comparado, e a mente que os acolle posúe unha sólida formación intelectual e xurídi-
ca. Apenas así pode afrontarse con éxito un proxecto como o que hoxe comentamos.

É abondamente coñecida a extensa e meritoria obra dos dous profesores coautores
desta obra. O seu especial coñecemento do dereito alemán do traballo e doutros dereitos
nacionais europeos –que ten un magnífico expoñente nas súas Leyes laborales alema-

nas. Estudio comparado y traducción castellana (A Coruña, Netbiblo, 2007)–
permítelles ofrecernos neste manual, xunto a cada unha das críticas que fan da nosa
vixente lexislación laboral, outras tantas «solucións posibilistas», de tal forma que
esa crítica non é puramente negativa, senón plenamente universitaria.

RECENSIÓNS
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O Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña agrade-
ce a remisión de traballos para a súa publicación e solicita que se consideren para
tales efectos as seguintes normas.

1.ª O Anuario só publica traballos orixinais en galego, que deberán axustarse á defini-
ción e á temática obxecto deste.

2.ª Os traballos deberán enviarse por correo electrónico ao enderezo <anuariociencias
dotraballo@udc.es> e axustarse aos parámetros que se indican a continuación:

a) Os artigos doutrinais terán unha extensión mínima de 12 páxinas e máxima de 20
páxinas, malia que este último límite poderá excederse por decisión do Consello de
Redacción. Os comentarios de xurisprudencia terán unha extensión de 6 páxinas como
mínimo e de 10 páxinas como máximo. Finalmente, as recensións bibliográficas non
poderán ser superiores a 3 páxinas. Os orixinais presentaranse cun aliñamento
xustificado escritos en letra Times New Roman, corpo 12, cun espazamento entre
liñas sinxelo. Nas anotacións a pé de páxina empregarase letra Times New Roman,
corpo 10, cun espazamento entre liñas tamén sinxelo.

b) A cita bibliográfica, se é de libros, especificará en versaletas os apelidos e o
nome dos autores, en cursiva o título da publicación, e en redonda o ano de publica-
ción, o lugar de edición, a editorial e, por último, a páxina ou páxinas. De se tratar dun
artigo dunha publicación periódica, seguirase o mesmo criterio, coa excepción de que o
título do artigo constará en letra redonda entre comiñas e o nome da revista en cursiva.

c) Os traballos deberán ir acompañados dun resumo do estudo na lingua en que foi
escrito e, ademais, en inglés. Igualmente, deberán acompañarse dun elenco de pala-
bras chave, cun máximo de cinco, redactadas así mesmo na lingua de concepción do
estudo e en inglés. O título do estudo debe figurar tamén en inglés.

3.ª O período para o envío dos orixinais comprende de xaneiro a xuño do ano natural
correspondente ao volume de que se tratar. Os mencionados orixinais incluirán o nome
e os apelidos da persoa autora e a institución a que pertence, ademais dun enderezo de
correo electrónico de contacto.

4.ª Admítense orixinais redactados en castelán (e demais linguas cooficiais de Espa-
ña), do mesmo xeito que en inglés, francés, alemán, italiano e portugués, que serán
publicados en lingua galega.

5.ª Recibidos os orixinais, serán valorados polos avaliadores externos do Anuario.
Logo da súa valoración, a dirección do Anuario comunicará a aceptación ou non da
publicación dos orixinais por correo electrónico, dentro do mes seguinte á data de
recepción do orixinal.
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The Yearbook of the Faculty of Labour Science of the University of A Coruña welcomes
articles for publication. We request that the following instructions are considered.

1st. The Yearbook publishes only original articles in Galician, which must conform to
the definition and to the topic.

2nd. Contributions must be sent to the e-mail address <anuariocienciasdotraballo
@udc.es> and must meet the requirements mentioned below:

a) Doctrinal articles will have a minimum of twelve pages and a maximum of twenty
pages. The maximum limit may be exceeded by decision of the editorial board.
Commentaries on case law will have an extension of at least six pages and ten pages
at most. Finally, reviews should not exceed three pages. Manuscripts will be formatted
with a justified alignment written in Times New Roman font, type size 12pt, with
single-spacing. In footnotes, Times New Roman font will be used, type size 10pt, also
with single-spacing.

b) In relation to books, citations will specify in small capitals the authors’ surname
and name, in italics the publication title, and in roman type the year of edition, the
place of edition, the editor and, finally, the page or pages. If it is an article in a journal,
the same patterns will be followed, with the exception that the article title will be set
in roman type in quotation marks and the name of the journal in italics.

c) Articles must contain an abstract in the language in which it was written, and
additionally, in English. A list of key words, maximum five, must also be provided in
the language of the study as well as in English. The title of the study should also
appear in English.

3rd. The period for the submission of manuscripts spans from January to June of the
calendar year corresponding to the volume. The text must contain the name and surname
of the author and the institution to which she or he belongs, as well as an e-mail
address.

4th. Manuscripts written in Spanish (and other official languages of Spain), English,
French, German, Italian and Portuguese, will be admitted and published in Galician.

5th. Upon receipt of the manuscript, this will be assessed by outside assessors. After
that, the editorial board will inform via e-mail if contributions are accepted for
publication, in the month following the date of receipt.
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