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Os novos puntos críticos no réxime xurídico
dos contratos individuais de traballo*

New critical points in the legal regime

of individual employment contracts

LUÍS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO

Maxistrado especialista da Sala do Social do Tribunal Superior de Galicia e doutor en Dereito

* Este artigo elaborouse sobre o texto do relatorio «Novedades en el régimen jurídico de los contratos de

trabajo», exposto na xornada que organizou a Facultade de Ciencias do Traballo da UDC o 30 de novembro

de 2011 baixo o lema «As últimas reformas laborais a debate».

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 15-31
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Resumo

Con este artigo preténdese ofrecer unha visión xeral das últimas reformas operadas sobre o

contrato individual de traballo desde finais do ano 2010 e ao longo do ano 2011. En concreto

analízanse os puntos máis problemáticos da Lei 35/2010, do 17 de setembro, e o Real decreto

lei 10/2011, do 26 de agosto.

Palabras chave: contrato de traballo, fondo de capitalización, despedimento obxectivo,

indemnización.

Abstract

This paper is intended to provide an overview of recent reforms operated on the individual

employment contract since the end of the year 2010 and throughout the year 2011. In particular,

it analyses the most problematic points which Law 35/2010, September 17th and the Royal

Decree-Law 10/2011, August 26th have brought about.

Keywords: contract of employment, capitalization fund, objective dismissal, indemnity.



17OS NOVOS PUNTOS CRÍTICOS NO RÉXIME XURÍDICO

DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALLO

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 15-31

1. Introdución ao tema

Cando se pensa sobre as reformas que se efectuaron durante o ano 2011, as cales

significaron unha revolución en termos estatutarios só superada pola constituída polo

Real decreto lei 3/2012, inmediatamente veñen á mente dúas grandes leis, ou reais

decretos lei. Este é o instrumento legal empregado polo lexislador, dunha maneira

que podería considerarse excesiva, para acometer as reformas nese ano, ao entender

que os casos de «extraordinaria e urxente necesidade» que esixe a Constitución espa-

ñola (artigo 86) para acudir a este recurso se multiplicaran exponencialmente. De

feito, sobre a materia de que se trata ditáronse normas de diferente calado: a Lei 35/

2010, do 17 de setembro; o Real decreto lei 13/2010, do 3 de decembro; a Lei 39/

2010, do 22 de decembro (sobre a redución de xornada); o Real decreto lei 1/2011, do

11 de febreiro; o Real decreto lei 7/2011, do 11 de xuño; a Lei 27/2011, do 1 de agosto

(sobre o contrato de substitución); o Real decreto lei 10/2011, do 26 de agosto, e o

Real decreto lei 14/2011, do 16 de setembro (sobre contratos de formación en escolas

obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego); a Lei 38/2011, do 10 de outubro

(sobre a modificación da Lei concursal, que altera o artigo 33 do Estatuto dos

traballadores [ET]), e a Lei 36/2011, do 10 de outubro (reguladora da xurisdición

social, que altera a disposición adicional 17.ª do ET no referente ás discrepancias

sobre a conciliación da vida persoal). De todas elas, dicíase, foron dous os grandes

eixes: a Lei 35/2010 e o Real decreto lei 10/20111.

– A Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do merca-

do de traballo, supuxo unha alteración esencial na estrutura legal, porque o seu efecto,

aínda que devastador para os traballadores, produce no ámbito económico conse-

cuencias que se esgotan coa súa soa publicación, sen que un logre adiviñar –alén de

simples conxecturas– a causa real da súa chegada2. A única dúbida que xorde é se

cunha antigüidade xa dun ano podería considerarse incluída no «prisma de actualidade»

pretendido no título do artigo (cuestións novas), mais como foi o punto de inflexión

da reforma laboral (adiantada co Real decreto lei 10/2010, do 16 de xuño) entendo

que se impón unha referencia a tres ou catro puntos.

1 A que precisamente se facía mención no díptico que anunciaba a xornada en que se impartiu o relatorio.

2 Estes efectos descritos por algún autor, permitíronlle cualificala de «Lei Tunguska». Cfr. RON LATAS, R.

P. (2010) «As medidas da Lei 35/2010 para reducir a dualidade do noso mercado laboral» Anuario da

Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña 1.
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Esta lei trata –segundo a súa exposición de motivos– de lograr tres obxectivos

fundamentais:

1) Reducir a «dualidade do noso mercado laboral, impulsando a creación de emprego

estable e de calidade» (en realidade, preténdese diminuír o número de contratos

temporais, fomentar a contratación indefinida e limitar a duración de certos contratos

de carácter temporal).

2) «Reforzar os instrumentos de flexibilidade interna no desenvolvemento das

relacións laborais», aumentar a flexibilidade horaria para evitar a extinción do contra-

to de traballo e facilitar que os traballadores, a pesar da redución salarial correlativa á

redución de xornada, poidan manter o seu poder adquisitivo mediante a percepción de

prestacións por desemprego.

3) E incrementar as oportunidades das persoas desempregadas, con particular aten-

ción á mocidade, para o cal se reordena a política de bonificacións á contratación

indefinida, co obxecto de a facer máis eficiente, de xeito que os contratos formativos

resulten máis atractivos para empresas e traballadores e de que se melloren os meca-

nismos de intermediación laboral.

– O segundo dos eixes é o Real decreto lei 10/2011, do 26 de agosto, de medidas

urxentes para a promoción do emprego dos mozos, o fomento da estabilidade no

emprego e o mantemento do programa de recualificación profesional das persoas que

esgoten a súa protección por desemprego. Este (1) incide sobre o denominado novo

contrato para a formación e a aprendizaxe (artigo 11 do ET) e (2) demora a constitu-

ción do fondo de capitalización individual en casos de extinción do contrato de traballo.

Ambos os temas xa foran tratados na citada Lei 35/2010, mais –e iso ten un calado

moito maior– a través deste real decreto lei (3) dáse patente de corso ao abuso na

contratación temporal, ao se eliminar durante dous anos a regra que dá lugar á adqui-

sición da condición de traballadores fixos por aqueles que, en determinadas condicións,

encadearen contratos temporais3.

Destas dúas normas querería tratar as súas liñas mestras e, exclusivamente, desde un

punto de vista xeral, tendo en conta que teñen incidencia no contrato individual. Hai

outras menores –canto á súa importancia cualitativa– como a Lei 27/2011, do 1 de

agosto (sobre o contrato de substitución) ou o Real decreto lei 14/2011, do 16 de

setembro (sobre contratos de formación en escolas obradoiro, casas de oficio e obra-

doiros de emprego), mais o esencial considerase nas dúas normas que van concretarse.

3 Regra que vai alterarse mediante o Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro.

LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO
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2. A Lei 35/2010, do 17 de setembro

Neste artigo non se pretende realizar unha análise de todas as medidas adoptadas

nesta especie de mísil á liña de flotación de distintas institucións laborais, mais só os

puntos relevantes, pois estudarmos todos os seus aspectos excedería os seus límites.

Por outra banda, xa se oíu falar en boa medida das previsións individuais da lei e é

dabondo coñecida polos propios medios de comunicación, á parte de que algunhas

sobre o fondo de capitalización e sobre o contrato de formación perderon sentido á

vista do Real decreto lei 10/2011, do 26 de agosto, e do Real decreto lei 13/2010, do

3 de decembro (de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberalizadoras para fomen-

tar o investimento e a creación de emprego). Por tanto, vou apuntar só seis aspectos

concretos.

1) O contrato de fomento da contratación indefinida

A Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de

traballo, con vixencia desde o 19 de setembro de 2010, dá no seu artigo 3 unha nova

redacción á disposición adicional primeira da Lei 12/2001, do 9 de xullo, coa finalidade

de modificar algúns aspectos da regulación do contrato para o fomento da contrata-

ción indefinida4. A súa finalidade consiste en facilitar a colocación estable de

traballadores desempregados e de empregados suxeitos a contratos temporais, isto é,

duns colectivos que se considera que teñen máis dificultade para atoparen un traballo.

A súa identificación faise cunha longa listaxe que –entre outros– parte do requisito

previo de que se trate de traballadores desempregados inscritos na oficina de emprego

nos cales concorra algunha das condicións que a seguir se indican:

a) Mozos de 16 a 30 anos de idade, ambos inclusive.

b) Mulleres desempregadas cando foren contratadas para prestaren servizos en

profesións ou ocupacións con menor índice de emprego feminino.

c) Maiores de 45 anos de idade.

4 Sobre o particular pode consultarse LUJÁN ALCARAZ, J. (2011) «El contrato para fomento de la contrata-

ción indefinida en la reforma laboral de 2010» Aranzadi Social 10; FERNÁNDEZ DÍAZ, A. (2010) «La

nueva regulación del contrato para el fomento de la contratación indefinida a partir de la Ley 35/2010,

de reforma del mercado de trabajo» Información Laboral 10; ou GARCÍA NINET, J. I. (2010) «Sobre la

reforma del mercado de trabajo (4.ª): nota comparativa y evolutiva sobre algunas de las claves relacionadas

con el contrato para el fomento de la contratación indefinida con sus antecedentes» Tribuna Social 239.

OS NOVOS PUNTOS CRÍTICOS NO RÉXIME XURÍDICO

DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALLO
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d) Persoas con discapacidade.

e) Parados que leven inscritos cando menos tres meses ininterrompidos como de-

mandantes de emprego.

f) Desempregados que durante os dous anos anteriores á subscrición do contrato

estivesen contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal,

incluídos os contratos formativos.

g) Desempregados aos cales se lles extinguise un contrato de carácter indefinido nunha

empresa diferente durante os dous anos anteriores á subscrición do contrato.

h) Traballadores que estivesen empregados na mesma empresa mediante un contrato

de duración determinada ou temporal, incluídos os contratos formativos subscritos

con anterioridade ao 18 de xuño de 2010, aos cales se lles transforme o devandito

contrato nun contrato de fomento da contratación indefinida con anterioridade ao 31

de decembro de 2010.

i) Traballadores que estivesen empregados na mesma empresa mediante un contrato

de duración determinada ou temporal, incluídos os contratos formativos subscritos a

partir do 18 de xuño de 2010.

Estes contratos poderán ser transformados nun contrato de fomento da contratación

indefinida con anterioridade ao 31 de decembro de 2011, sempre que a súa duración

non excedese de seis meses; con todo, esta duración máxima non será de aplicación

aos contratos formativos. O réxime xurídico que se lles aplicará será o mesmo que

para o contrato indefinido, agás no tocante á indemnización por despedimento por

causas obxectivas declarado xudicialmente ou recoñecido polos empresarios como

improcedente, caso en que será de 33 días de salario por ano de servizo, rateándose

por meses os períodos de tempo inferiores a un ano e até un máximo de 24 mensuali-

dades. Por tanto, non será a de 45 días, que é a que corresponde aos despedimentos

obxectivos declarados improcedentes en calquera outra modalidade contractual (no

caso de seren procedentes a indemnización seguiría sendo naturalmente de 20 días de

salario por ano traballado).

Malia o anterior, non poderá concertar o contrato para o fomento da contratación

indefinida a empresa que nos seis meses anteriores á súa subscrición extinguise con-

tratos de traballo por despedimento recoñecido ou declarado como improcedente ou

por despedimento colectivo. En ambos os supostos, a limitación afectará unicamente

á cobertura daqueles postos de traballo da mesma categoría ou grupo profesional que

os afectados pola extinción ou o despedimento e para o mesmo centro ou os mesmos
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centros de traballo; isto é, o que se trata é de evitar a substitución de traballadores por

outros cuxos dereitos con respecto á futura e eventual extinción indemnizada sexan

menores. No entanto, a devandita limitación non será de aplicación cando as extincións

de contratos se producisen con anterioridade ao 18 de xuño de 2010 nin cando, no

suposto de despedimento colectivo, a realización dos contratos a que se refire esta

disposición fose acordada cos representantes dos traballadores no período de consul-

tas previsto no artigo 51.4 do ET.

2) A indemnización, nalgún caso

A norma común a todos os contratos indefinidos –sexan ordinarios ou de fomento da

contratación indefinida– subscritos con posterioridade á entrada en vigor da norma,

cando o contrato se extinga polas causas previstas nos artigos 51 e 52 do ET ou no

artigo 64 da Lei concursal, é que unha parte da indemnización que corresponda aos

traballadores será aboada directamente polo Fondo de Garantía Salarial nunha cantidade

equivalente a oito días de salario por ano de servizo, rateándose por meses os perío-

dos de tempo inferiores ao ano5. Ademais, o aboamento procederá sempre que o con-

trato tivese unha duración superior a un ano e calquera que for o número de traballadores

da empresa (e dos extinguidos). Nos contratos de duración inferior, a indemnización

establecida legalmente será aboada totalmente e ao seu cargo polos empresarios.

Isto supoñía que, como a disposición transitoria terceira do ET non vinculaba a cober-

tura dos oito días á cualificación do despedimento, os empresarios á hora de despedi-

ren puidesen contar cunha redución significativa na indemnización que lles corres-

pondería. Noutras palabras, os empresarios acababan por pagar o mesmo que nun

despedimento dun/ha traballador/a temporal (doce días de salario). Dunha maneira

indirecta estaba a eliminarse a dualidade do mercado laboral español entre traballado-

res temporais-indefinidos en supostos de despedimentos obxectivos ou colectivos6.

5 Cfr. CORDERO GORDILLO, V. (2011) «El Fondo de Garantía Salarial tras la reforma laboral de 2010»

Aranzadi Social 3; ROJAS ARAGÓN, F. J. e SEGARRA CERVANTES, F. J. (2011) «Abono parcial de

indemnizaciones por el FOGASA tras la Instrucción de 3 de junio de 2011» Aranzadi Social 5.

6 No entanto, co Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, intentouse solucionar esta vía fraudulenta

que se estaba a implantar, e agora xa se vincula ao número de traballadores afectados e á cualificación do

despedimento, xa que só se cubrirán os oito días en despedimentos obxectivos de empresas de menos de

25 traballadores cando sexan contratos indefinidos e non fosen declarados improcedentes.
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3) Os contratos temporais na Lei 35/2010 [artigo 49.1.c) e disposición transitoria

13.ª do ET]

Estes contratos extínguense por expiración do tempo convido ou realización da obra
ou o servizo obxecto do contrato7. Á finalización do contrato, excepto nos casos do
contrato de interinidade e dos contratos formativos, os traballadores terán dereito a
recibiren unha indemnización de contía equivalente á parte proporcional da cantidade
que resultaría de aboar doce días de salario por cada ano de servizo, ou a establecida
de ser o caso na normativa específica que for de aplicación8. A contía de doce días por
ano de servizo aplicarase de modo gradual: oito días de salario por ano de servizo
para os contratos temporais subscritos até o 31 de decembro de 2011, nove días para
os subscritos a partir do 1 de xaneiro de 2012, dez días para os subscritos a partir do 1
de xaneiro de 2013 e así gradualmente até os doce días para os contratos subscritos a
partir do 1 de xaneiro de 20159. Esta progresión –ao dicir da exposición de motivos–
responde a «razóns de prudencia», «pola incidencia que a súa aplicación inmediata
puider supor sobre a creación de emprego»; o cal resulta cando menos chocante coa
mínima elevación do multiplicador que supón elevar oito días de indemnización a doce.

4) O futuro fondo de capitalización

Preveuse tamén outra medida a que se lle deu bastante publicidade, aínda que os seus
efectos prácticos foron paralizados e pospostos10 debido á grave crise que nos azouta.
Indicábase na lei que se está a examinar que o Goberno, no prazo máximo dun ano a
partir da entrada en vigor desta norma, logo de consultar coas organizacións empresa-
riais e sindicais máis representativas, ía aprobar un proxecto de lei polo que «sen
incremento das cotizacións empresariais, se regule a constitución dun fondo de capi-
talización para os traballadores, mantido ao longo da súa vida laboral, por unha canti-
dade equivalente a un número de días de salario por ano de servizo que se determinará».

7 Artigo 49.1.c) do ET.

8 Casos, por exemplo, do persoal de alta dirección, os deportistas profesionais ou as empregadas do fogar.

9 Sobre este aspecto pode consultarse MONTOYA MEDINA, D. (2011) «Contratos temporales. La reforma de

la contratación temporal en la Ley 35/2010» Aranzadi Social 1, quen chega a afirmar que «o rechamante

na reforma é que a nova indemnización non se introduce de maneira automática, senón que a Lei 35/

2010 introduce no ET unha nova disposición transitoria 13.ª para facelo de maneira progresiva, a razón

dun día por ano. A progresión chega a ser exasperante».

10 O Real decreto lei 10/2011 pospúxoa até o primeiro semestre do ano 2013.
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A regulación recoñecerá o dereito dos traballadores a faceren efectivo o aboamento
das cantidades acumuladas ao seu favor neste fondo de capitalización nos supostos de
despedimento ou mobilidade xeográfica, para o desenvolvemento de actividades de
formación ou no momento da súa xubilación. As indemnizacións que os empresarios
deberán aboar en caso de despedimento reduciranse nun número de días por ano de
servizo equivalente ao que se determinar para a constitución do fondo. O fondo debe-
ría estar operativo a partir do 1 de xaneiro de 2012, mais esta previsión viuse superada
polas circunstancias, tal e como xa se indicou.

A crítica sobre a medida debe ser positiva. Falouse de que a súa implantación trae o
modelo austríaco de indemnización e de que outorgará aos traballadores tranquilidade
en relación coa eventual solvencia dos seus empresarios, ao lles permitir obter a
cantidade en casos diferentes á propia extinción e que teñen a ver con acontecementos
importantes na súa carreira laboral11.

5) Algunha das causas do despedimento colectivo e obxectivo12

a) A nova noción das «causas económicas»

Como quedan descritas na Lei 35/2010 as «causas económicas» que xustifican o
despedimento obxectivo (e o colectivo)? Pois ben, o artigo 51.1 do ET dispón que se
entende que concorren causas económicas «cando dos resultados da empresa se des-
prenda unha situación económica negativa, en casos tales como a existencia de perdas
actuais ou previstas, ou a diminución persistente do seu nivel de ingresos, que poidan
afectar a súa viabilidade ou a súa capacidade de manter o volume de emprego. Para
estes efectos, a empresa terá que acreditar os resultados alegados e xustificar que
deles se deduce a razoabilidade da decisión extintiva para preservar ou favorecer a
súa posición competitiva no mercado».

11 Sobre o particular, véxanse ALEMÁN PÁEZ, F. (2011) «Fondos de capitalización e indemnizaciones por

despido: una aproximación teórica y valorativa» Aranzadi Social 6; e SEMPERE NAVARRO, A. V. (2011) «El

fondo de capitalización» Actualidad Jurídica Aranzadi 809.

12 Un estudo completo das causas obxectivas pode verse en MUNÍN SÁNCHEZ, L. M. (2012) «Las causas

económicas, técnicas, organizativas y de producción en los despidos objetivos y colectivos» Anuario de

la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña 16.
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Esta é a confusa redacción que sobre o concepto e as causas dos despedimentos por
razóns económicas formula a Lei 35/201013. En efecto, no Real decreto lei 10/2010,
do 16 de xuño, a denominada «prerreforma» laboral partía dunha noción totalmente
distinta, ao mesmo tempo que fundamental na lóxica desta reforma, e en certo xeito
sobre el pivotaba o maior peso na renovación do réxime do despedimento. Naquel
real decreto lei esixíaselle á razón económica aludida unicamente unha mínima ra-
zoabilidade, un criterio de mínimos, que tiña un propósito fundamental: tratábase de
que os xuíces non tivesen que entrar a valorar a eficacia en si da medida, a súa funcio-
nalidade ou acerto, senón simplemente constatasen a concorrencia da propia causa e
apreciasen xustificada a medida. Noutras palabras, era suficiente con que fose «mini-
mamente razoable» para entendela procedente –e incuestionable–, de tal forma que o
único que se puidese excluír fose o emprego desta vía para despedir sen causa ou
cunha claramente arbitraria, mais non para impedir o recurso a un verdadeiro despe-
dimento económico14.

Con todo, na redacción ofrecida pola Lei 35/2010 ese concepto de «mínima razoabi-
lidade» desapareceu substituído por outros conceptos, posto que se introduciron dis-
tintos criterios que –con certeza– complican a xustificación das circunstancias que fan
procedente un despedimento por causas económicas, ben sexa de carácter individual ou
colectivo, e a súa valoración. Agora cumprirá atender aos seguintes requisitos:

a) Para que existan causas económicas para o despedimento, vai requirirse que exista
unha «situación económica negativa», a cal sobrevén en determinadas circunstancias
que son explicitadas polo propio precepto. Dunha parte, deben existir perdas actuais
ou previstas, isto é, xa non resulta imprescindible acreditar a existencia de perdas
reais, senón que unha simple previsión de perdas pode servir para xustificar o recurso
a ese despedimento obxectivo; e, da outra, abonda tamén unha «diminución persis-
tente do seu nivel de ingresos», é dicir, non é preciso que a empresa teña perdas.

b) Estas circunstancias negativas teñen que afectar «á súa viabilidade ou á súa
capacidade de manter o volume de emprego». Necesítase, á parte desa situación

13 Sobre este tema pode verse ARAMENDI SÁNCHEZ, P. (2010) «Problemas en torno a la justificación de la

causa para la adopción de las medidas de despido y/o flexibilidad interna previstas en la Ley 35/2010»

Aranzadi Social 17.

14 Véxase GONZÁLEZ BIEDMA, E. (2010) «Aspectos clave de la reforma laboral de 2010 (I)» Aranzadi

Social 7.
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económica negativa (perdas), a incidencia na viabilidade da empresa –e velaquí onde
se alterou o criterio do Real decreto lei. Este concepto debe identificarse coa subsis-
tencia (a existencia para o futuro) e non a simple produtividade, posición ou
rendibilidade.

c) Por último, a empresa ten que conseguir dúas «demostracións» complementarias.
En primeiro lugar, debe acreditar os resultados alegados, o que resulta –xa desde un
punto de vista teórico– complicado cando nos atopamos ante simples perdas previsi-
bles; en calquera caso, a demostración bastará que se realice dunha maneira indiciaria
ou a través de probas indirectas. E en segundo lugar –o quid da cuestión–, ten que
xustificar a razoabilidade da decisión extintiva para preservar ou favorecer a súa po-
sición competitiva no mercado.

No tocante á finalidade de fomentar a capacidade de manter o volume de emprego,
«hai que confesar, aínda de modo irónico, que mal pode predicarse o mantemento do
volume de emprego simultaneamente á súa redución inmediata. Enténdese que o
lexislador quixo lanzar algunha mensaxe do teor de “máis vale perder un dedo e sal-
var a man”, ora ben, o certo é que non o di exactamente e, por iso, podería sempre
cuestionarse o razoamento dunha empresa que decide despedir, digamos, nove persoas
a un tempo e para iso alega que vai salvar o volume de emprego... precisamente
reducíndoo! En realidade, sábese que a intención do lexislador é que con ese sacrifi-
cio se salve o resto. Así e todo admitamos que a enunciación do precepto non é moi
feliz»15.

Tal e como se adiantaba, o control xudicial limitouse porque –sexan causas económi-
cas ou as que se recollen no apartado seguinte– «o control xudicial previsto na lei para
determinar se as medidas adoptadas pola empresa para “superar” as dificultades que
impidan o seu bo funcionamento debe limitarse neste punto a comprobar se tales
medidas son plausibles ou razoables en termos de xestión empresarial, é dicir, se se
axustan ou non ao estándar de conduta do “bo comerciante”»16.
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ción da doutrina 705/05; 31 de maio de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina 49/05;
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b) As novas nocións das «causas técnicas, organizativas ou produtivas»

O seguinte paso é examinar as restantes causas que facilitan este despedimento: as

causas técnicas, organizativas ou de produción. Di o precepto citado que se entende

que «concorren causas técnicas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito

dos medios ou instrumentos de produción; causas organizativas cando se produzan

cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do persoal e

causas produtivas cando se produzan cambios, entre outros, na demanda dos produtos

ou servizos que a empresa pretende colocar no mercado. Para estes efectos, a empresa

deberá acreditar a concorrencia dalgunha das causas sinaladas e xustificar que delas

se deduce a razoabilidade da decisión extintiva para contribuír a previr unha evolu-

ción negativa da empresa ou a mellorar a súa situación a través dunha máis adecuada

organización dos recursos, que favoreza a súa posición competitiva no mercado ou

unha mellor resposta ás exixencias da demanda».

Nestes casos debemos recoñecer que, no nivel conceptual, si se produce unha mellora

técnica importante a respecto do réxime anterior, no sentido de que agora si se entra a

definir qué son tales medidas. Na normativa anterior non se dicía practicamente nada,

senón que se daba por suposto o concepto de cada unha desas causas, o que orixinou

a necesidade de que a xurisprudencia as definise. Afirmábase que, sequera non se

precisase unha situación económica negativa, a decisión debía constituír unha «medi-

da racional en termos de eficacia da organización produtiva e non un simple medio

para lograr un incremento do beneficio empresarial»17.

Así, entendeuse que as causas técnicas son as que están referidas aos medios de

produción con posible vellez ou inutilidade total ou parcial; as causas organizativas,

as encadradas no ámbito dos sistemas ou métodos de traballo que configuran a estrutura

da empresa nunha organización racional; e as causas produtivas, as que inciden sobre

a capacidade de produción da empresa para axustala aos eventos do mercado, e co-

rresponden a esa esfera dos servizos ou produtos da empresa. Finalmente, as causas

económicas concrétanse no resultado da explotación, sobre o seu equilibrio de ingre-

sos e gastos, de custos e beneficios, que conforme ao texto legal sempre ten que ser

negativo. Esta esixencia non se establece en relación coas outras causas, as cales

17 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 21 de marzo de 1997 (Repertorio de jurisprudencia

Aranzadi 2615) e 30 de setembro de 1998, recurso de casación para a unificación da doutrina 4489/97.
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están por iso desvinculadas da existencia de perdas ou resultados económicos desfa-

vorables, xa que van dirixidas –como sinala o precepto– a garantir a viabilidade futu-

ra da empresa a través dunha máis adecuada organización dos recursos. No entanto, é

incuestionable que en último termo todas estas medidas distintas ás causas económi-

cas, cunha proxección inmediata ou máis de futuro, teñen un forte compoñente dese

carácter económico tratándose de empresas con estes fins, xa que constitúe a razón da

súa existencia18. Ademais, abonda con que «impidan» o seu «bo funcionamento»,

referido este ben ás «esixencias da demanda», ben á «posición competitiva no mer-

cado». A primeira expresión alude ao que a propia lei chama «causas produtivas»,

que xorden «na esfera ou ámbito dos produtos ou servizos que a empresa pretende

colocar no mercado», mentres que a segunda apunta indistintamente ás «causas

técnicas», relativas aos «medios ou instrumentos de produción» e ás «causas

organizativas», que xorden «na esfera ou ámbito dos sistemas e métodos de traballo

do persoal»19.

En definitiva, a modificación quedaría xustificada se a nova organización dos seus

recursos propicia alternativa ou acumulativamente que se favoreza a posición compe-

titiva da empresa, mediante unha máis adecuada organización dos seus recursos, ou

se incremente a eficacia do servizo prestado por ela20. Isto alén de que, como presun-

ción iuris tantum derivada da lóxica e da experiencia, os empresarios actúan sempre

en defensa e interese da mercantil que xestionan.

Pois ben, na nova lei mantense a necesidade de «xustificar a razoabilidade» de tales

medidas, nos termos que se exporán máis adiante, ora ben, éntrase ademais a definir

expresamente tales causas por separado seguindo a conceptuación adiantada pola

xurisprudencia. Non obstante, non é suficiente con que exista algunha das causas

anteriores, senón que se establece a esixencia dun elemento finalista que vén expre-

sarse dun modo e nuns termos máis esixentes que os que rexían na lexislación ante-

rior: antes esixíase como única finalidade destes despedimentos a de garantir a

18 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 14 de xuño de 1996 (Repertorio de jurisprudencia

Aranzadi 5162) e 6 de abril de 2000 (Repertorio de jurisprudencia Aranzadi número 3285).

19 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 14 de xuño de 1996, recuso de casación para a unifica-

ción da doutrina 3099/94; 10 de maio de 2006, recuso de casación para a unificación da doutrina 705/05;

31 de maio de 2006, recuso de casación para a unificación da doutrina 49/05; e 23 de febreiro de 2009,

recuso de casación para a unificación da doutrina 3017/07.

20 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 17 de marzo de 2005.
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viabilidade futura da empresa e o emprego; agora esíxense, porén, fins que parecen

máis esixentes aínda, tendo en conta que a empresa ten que (a) acreditar a concorrencia

dalgunha das causas sinaladas e (b) xustificar a razoabilidade do despedimento, de

xeito que (c) esa razoabilidade se oriente ben a «contribuír a previr unha evolución

negativa da empresa ou a mellorar a súa situación a través dunha máis adecuada orga-

nización dos recursos, que favoreza a súa posición competitiva no mercado ou unha

mellor resposta ás esixencias da demanda».

De novo, sométese a aprobación destas causas a unha sorte de criterios que non care-

cen de complicación, de difícil proba, altamente especulativos e outra vez un tanto

impredicibles á hora de os someter a un debate xudicial. A actual enunciación destas

causas extintivas –un pouco distantes do réxime legal precedente– non evita que os

xuíces deban entrar a valorar o fondo da causa e deban pronunciarse sobre o acerto

técnico das medidas adoptadas pola empresa, que é o que algúns denominan o control

periférico da decisión empresarial21.

6) O límite cualitativo ás contratacións temporais

A Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, co

claro obxectivo de reducir a temporalidade, pasa a incluír no texto refundido da Lei

do Estatuto dos traballadores «límites temporais para os sucesivos contratos dese ca-

rácter que pode subscribir unha empresa cun traballador». Esta reforma movíase en

dous planos: un, atento á reiteración de contratos entre os mesmos suxeitos (semellante

ao do artigo 145 bis da Lei de procedemento laboral22); e outro, máis aberto, sobre a

ocupación sucesiva do mesmo emprego por distintas persoas. Porén, o que ocorreu é

que a regulación realmente operativa é a que afronta o primeiro aspecto, que se repro-

duce acto seguido.

Catro anos despois, a Lei 35/2010 insiste na idea de «reducir a dualidade do noso

mercado laboral, impulsando a creación de emprego estable e de calidade, en liña cos

requirimentos dun crecemento máis equilibrado e sustentable». Para tal fin, a norma

21 Véxase DEL REY GUANTER, S. (2010) «El despido por causas empresariales en la Ley 35/2010: los

nuevos arts. 51 y 52 c) del ET» Relaciones Laborales 21-22, especial monográfico sobre a reforma

laboral de 2010.

22 Actual artigo 147 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.
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incorpora neste ámbito un conxunto de medidas que perseguen, por unha banda,

restrinxir o uso inxustificado da contratación temporal; e, pola outra, favorecer unha

utilización máis extensa da contratación indefinida. Entre as medidas que buscan

restrinxir o uso inxustificado das modalidades temporais de contratación cabe

salientarmos as dirixidas a estableceren un límite temporal máximo nos contratos

para obra ou servizo determinados; así mesmo, introdúcense algúns axustes na regra

instaurada coa reforma de 2006 para evitar o encadeamento sucesivo de contratos

temporais, co obxecto de facela máis eficiente.

Os elementos que deben terse en conta serán as identidades subxectivas requiridas:

grupos e subrogacións; e a obxectiva: o posto de traballo, que xera ambigüidades

moi marcadas. Que alcance posúe, daquela, a alusión normativa ao posto de traballo?

O concepto de «posto de traballo» non é unívoco, polo que resulta razoable concretalo

mediante a imbricación de aspectos funcionais e locativos; isto esixirá acudir á com-

binación dos artigos 20 (poder de dirección), 39 (mobilidade funcional) e 41 (modifi-

cación substancial) do ET, o que complica as cousas, mais introduce sentido común á

resposta e dá entrada á norma sectorial.

Así mesmo, un aspecto moi significativo neste ámbito confórmao a disposición adi-

cional 15.ª do ET, porque exclúe a aplicación da regra anterior ás administracións

públicas, é dicir, estas non están sometidas a ese límite temporal de tres anos nos

contratos de obra ou servizo [artigo 15.1.a) do ET], aínda que os contratos se

converterían en indefinidos.

Como peche desta análise da Lei 35/2010, podería advertirse que á parte de todo o

anterior e relacionado co contrato de traballo –ou, máis adecuadamente, con aspectos

importantes do acervo contractual–, atopámonos cunha serie de puntos tratados nos

seus artigos 4 a 9 que poderían ser obxecto doutro estudo e que son os que a seguir

nomeo: a mobilidade xeográfica (artigo 40), as modificacións substanciais das

condicións de traballo (artigo 41); a suspensión do contrato e a redución de xornada

por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción (artigo 47), a protec-

ción por desemprego e redución de xornada, e as medidas de apoio á redución de

xornada.

OS NOVOS PUNTOS CRÍTICOS NO RÉXIME XURÍDICO
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3. O Real decreto lei 10/2011, do 26 de agosto

As liñas principais do Real decreto lei 10/2011, do 26 de agosto, de medidas urxentes

para a promoción do emprego da mocidade, o fomento da estabilidade no emprego e

o mantemento do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a

súa protección por desemprego, poderiamos resumilas nos seguintes puntos:

a) Procedeuse ao deseño dun novo contrato para a formación e a aprendizaxe (artigo

11.2), cuxa medida estrela é a de ampliar o límite de idade até os 25 anos cando a

persoa contratada careza da cualificación profesional requirida para subscribir un con-

trato en prácticas. Para alén disto, elimínase a limitación do número de contratos para

a formación en cada empresa, cando antes se prevía que por medio do convenio co-

lectivo do ámbito sectorial estatal ou inferior, do convenio colectivo da empresa ou

regulamentariamente se puidese fixar un número máximo de contratos deste tipo.

Con todo, se esa limitación desaparece, combínase cunha duración mínima maior

(pásase de seis meses a un ano) e unha duración máxima menor (pásase de tres ou

mesmo catro anos –caso de persoas discapacitadas– a dous, ampliables baixo deter-

minadas circunstancias a tres anos).

Ademais, tamén se amplía o tempo dedicado á formación teórica (do 15% ao 25% da

xornada), á parte de se esixir que a formación se realice nun centro formativo da rede

creada pola Lei orgánica 5/2002, de cualificacións e da formación profesional. Isto é

un cambio significativo e moi importante, porque antes bastaba con que despois se

acreditase a formación nun centro destas características ou, no seu caso, era abondo

un certificado da administración pública conforme se recibira un curso de formación

profesional para o emprego adecuado ao oficio ou posto de traballo obxecto do con-

trato para que se considerase cumprida a esixencia de formación teórica. Co fin de

evitar os abusos e as fraudes que se detectaron considérase necesario que tal forma-

ción se ofreza en centros formativos da rede, o que suporá un maior control sobre a

causa deste contrato (formación).

b) A constitución do fondo individual de capitalización, que era a gran novidade

contida na Lei 35/2010 –a que se fixo referencia–, vese posposta ao incluírse unha

prórroga até o primeiro semestre de 2013 da asunción polo Fondo de Garantía Sala-

rial do resarcimento á empresa dunha parte da indemnización.

c) Fíxase unha prórroga das medidas favorecedoras da conversión de contratos

temporais en contratos de fomento da contratación indefinida até o 31 de decembro

de 2011.
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d) O artigo 5 do Real decreto lei 10/2011 establece que se suspende «durante o perío-

do dos dous anos seguintes á entrada en vigor deste real decreto lei [31 de agosto de

2011, o día seguinte á súa publicación no BOE], a aplicación do disposto no artigo

15.5 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores»23. Este precepto dispón

o seguinte:

5. Sen prexuízo do disposto nos apartados 1.a), 2 e 3 deste artigo, os traballadores que nun

período de trinta meses estivesen contratados durante un prazo superior a vinte e catro

meses, con ou sen solución de continuidade, para o mesmo ou diferente posto de traballo

coa mesma empresa ou grupo de empresas, mediante dous ou máis contratos temporais,

sexa directamente ou a través da súa posta a disposición por empresas de traballo tempo-

ral, coas mesmas ou diferentes modalidades contractuais de duración determinada, adqui-

rirán a condición de traballadores fixos.

O establecido no parágrafo anterior tamén será de aplicación cando se produzan supostos de

sucesión ou subrogación empresarial conforme ao disposto legal ou convencionalmente...

O disposto neste apartado non será de aplicación á utilización dos contratos formativos, de

substitución e interinidade, aos contratos temporais subscritos no marco de programas

públicos de emprego-formación, así como aos contratos temporais que sexan utilizados

por empresas de inserción debidamente rexistradas cando o obxecto dos devanditos con-

tratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.

Isto significa que se concedeu unha especie de patente de corso para o abuso da con-

tratación temporal, que se tratou de limitar ou ponderar a través de devandito artigo

15.5. Agora e durante o tempo da súa suspensión poderán encadearse contratos de

obra ou servizo determinados sen que os traballadores adquiran a condición de fixos

na empresa, polo que a súa natureza continuará a ser de temporais, co que iso quere

dicir.
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Resumo

Neste artigo analízanse as condicións de vida e de traballo dos mariños mercantes, en particu-

lar no relativo á eventual posibilidade de reclamar unha indemnización por danos aos empre-

sarios marítimos por accidentes de traballo a bordo de buques. Así, trátanse os problemas que

o establecemento das pólizas de seguro privado para a cobertura destes riscos veu ocasionan-

do ao longo do tempo e dáse conta da evolución nesta materia para se conseguir un sistema de

garantía financeira obrigatoria fronte aos supostos de morte e danos corporais da xente do

mar.

Palabras chave: responsabilidade, accidente de traballo marítimo, seguro, armador.

Abstract

This paper analyses the life and working conditions of merchant seafarers, in particular as

regards the eventual possibility to claim compensation for damages to maritime employers by

occupational accidents on board ships. Thus, we discuss the problems that the establishment

of insurance policies for the coverage of these risks has been causing over time. Likewise, we

account for the evolution in this field to achieve a compulsory financial guarantee system

against cases of death and personal injury of seafarers.

Keywords: responsibility, maritime accident, sure, ship-owner or holder.
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1. Introdución xeral

A análise das condicións de vida e de traballo da mariña mercante foi –en xeral e

salvo honrosas excepcións– escasamente visitada pola doutrina laboralista española1.

Nin que dicir ten que aspectos tan específicos como os relativos á eventual posibilidade

de reclamar unha indemnización por danos aos empresarios marítimos con motivo de

accidentes de traballo2 a bordo de buques quedaron reservados fundamentalmente ao

ámbito forense, máis que a unha análise concreta e singular da doutrina. Non obstan-

te, non podemos desdeñar a importancia e as dificultades que entraña unha materia

como a que presentamos neste traballo3, sobre todo se tomamos en consideración

dúas circunstancias:

1 Sen prexuízo da existencia de traballos de enorme envergadura sobre a materia na nosa doutrina,
permítaseme aconsellar vivamente a lectura do realizado por CHARBONNEAU, A. (2009) Marché

international du travail maritime. Un cadre juridique en formation. Aix-Marseille, Presses Universitaires.
2 Sobre o accidente de traballo marítimo internacional, véxase CHAUMETTE, P. (2009) «Accident
international survenu au travail. À la recherche du juge compétent» Droit Social 5, pp. 600-606.
3 Sen prexuízo de que poida resultar fútil por xa sabido, convén facermos unha serie de precisións en
relación co concepto de «accidente de traballo marítimo», dado que en ocasións non semella doado
distinguir esta noción doutras como as de «incidente marítimo» ou «accidente marítimo», ás cales se
prestou unha especial atención nos últimos tempos. Considero oportuno referirme a esta cuestión porque
sen prexuízo de que en ocasións esas nocións vaian da man ou poidan ser coincidentes (un eventual
accidente marítimo é capaz de causar algún dano ou lesión aos traballadores do mar), non sempre ten por
que suceder deste xeito. Así, como ben poderían constatar aqueles que se atopen familiarizados coas
últimas intervencións normativas na materia, parece que nos últimos tempos existe ou pode deducirse
con certa claridade unha especial preocupación pola produción dos accidentes ou incidentes marítimos,
sobre todo cando son causados por problemas organizativos a bordo (tamén denominados «erros huma-
nos») e só, de maneira derivada, un determinado interese polo establecemento dun sistema de protección
fronte aos danos e lesións corporais que os mariños puidesen sufrir en consecuencia. E todo iso, a
excepción feita dos instrumentos que pretende establecer a OIT nos seus traballos conxuntos coa OMI,
cuxo reflexo principal se deixa notar –insisto– nas intervencións normativas internas dos estados membros
como é o caso de España.

Deste xeito, o que aquí se pretende deixar clarificado é que aínda que se trate de nocións próximas entre
si, non deben chegar a confundirse desde a perspectiva que abordamos. Así, mentres o que se trata de
regular mediante o establecemento de sistemas de inspección e de investigación sobre os accidentes e
incidentes marítimos é a maneira de evitar e, de ser o caso, delimitar fórmulas ou mecanismos de actua-
ción fronte a eles, e de cuxa deriva poida detraerse algunha responsabilidade para –sobre todo– os
capitáns dos buques con respecto a unha actuación neglixente ou dolosa súa en relación co suceso
acaecido, o noso obxectivo enmárcase nunha análise da produción do dano sobre calquera membro da
tripulación (incluídos os capitáns) xa sexa a causa ou non dun accidente marítimo da cal poidan derivar-
se responsabilidades civís en materia de prevención de riscos laborais dos armadores provenientes no
noso dereito da obriga xeral establecida na actualidade no art. 14 da Lei de prevención de riscos laborais,

A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS EMPRESARIOS MARÍTIMOS ANTE

OS ACCIDENTES DE TRABALLO A BORDO DE BUQUES
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a) A primeira viría dada polo feito de que no noso país é unha práctica arraigada a

inclusión no contrato de embarque dunha póliza de seguro privado orientada á cober-

tura dos riscos profesionais dos mariñeiros españois emigrantes, isto é, embarcados

xeralmente nun buque con bandeira de conveniencia (buques FOC).

b) A segunda vén determinada polos esforzos lexislativos que tanto no ámbito nacio-

nal como internacional e comunitario están a levarse a cabo para instar os empresa-

rios marítimos a introduciren os riscos derivados de lesións e morte no marco da súa

cobertura asegurativa.

Xunto coas dúas cuestións apuntadas, cómpre sinalarmos que estes supostos orixinan

diversos problemas desde a perspectiva do dereito internacional privado do traballo,

pois na práctica unha das dificultades que tradicionalmente tiveron que enfrontar os

que deu lugar ao establecemento dun sistema privado de cobertura fronte á actualización das continxencias
profesionais e particularmente dun accidente de traballo. Deste xeito, e desde esta segunda perspectiva,
o eventual acredor serían os propios traballadores do mar ou os seus habentes causa (nos casos de morte
por accidente de traballo) fronte aos armadores polo incumprimento da súa obriga en materia preventiva
e/ou aseguradora cando tiveren asumida esta última obriga.

Neste sentido, o accidente ou incidente marítimo é unha realidade a que ultimamente –polos desastres
marítimos que ao longo e largo do mundo se viñeron producindo– as institucións internacionais presta-
ron unha especial atención. Cabe salientarmos na nosa contorna máis próxima a regulación contida no
Real decreto 800/2011, do 10 de xuño, polo que se regula a investigación dos incidentes marítimos, que
trae causa na actuación reguladora da OMI a través da súa resolución MSC.255(84) do 16 de maio de
2008, de acordo coa cal se establecen unhas prácticas recomendadas para a investigación dos aspectos
de seguridade marítima de sinistros e incidentes marítimos.

De acordo con estas normas, por accidente marítimo pode entenderse calquera acontecemento ou serie
de acontecementos directamente relacionados coa explotación dun buque que deron lugar a unha serie
de situacións que se enumeran con posterioridade, e das cales, cabe subliñar para os nosos efectos, se
derivan a morte ou as lesións graves dunha persoa ou a perda dunha persoa que estivese a bordo. Fronte
á noción de accidente marítimo, cabe definir o incidente marítimo como un acontecemento ou serie de
acontecementos distintos dun accidente marítimo que ocorresen habendo unha relación directa coas
operacións dun buque, que puxesen en perigo ou que, de non seren corrixidos, porían en perigo a seguridade
do buque, a dos seus ocupantes ou a de calquera persoa, ou a do medio. De entre os dous supostos
anteriores, resúltanos máis próxima á noción de accidente de traballo marítimo a primeira, xa que fai
referencia a unha situación xa producida e motivada na forma ou maneira de explotar un buque, da cal
poden derivarse lesións graves para calquera persoa, incluídos os membros da súa tripulación (xa que
non son excluídos). No entanto, fronte a esta noción, que para o noso obxectivo é sumamente restritiva
(non en balde se investigará esta tipoloxía de accidentes nos casos de lesións graves, isto é, que dean
como resultado unha incapacidade de máis de 72 horas dentro dos sete días seguintes á data en que se
produciron as lesións), a noción de accidente de traballo marítimo sería bastante máis ampla, non só pola
aplicación –de acordo coa nosa lexislación interna– do disposto no art. 115 da Lei xeral da Seguridade
Social, senón pola vía ampliadora de tal noción elaborada xurisprudencialmente.
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nosos tribunais nos casos de reclamación por danos aos empresarios marítimos foi a

de determinaren a súa competencia para actuar no caso, e, unha vez delimitada esta,

concretaren a lexislación aplicable ao suposto de feito4.

2. Da póliza de seguro privado voluntario ao establecemento dun sistema de ga-

rantía financeira fronte aos supostos de morte e danos corporais da xente do

mar

Como se avanzou, no noso país foi unha práctica arraigada e tradicional o establece-

mento de fórmulas ou mecanismos de protección privada para a xente do mar embar-

cada en buques estranxeiros, a través da subscrición de pólizas de seguro privado

dirixidas á cobertura de distintas continxencias e, moi particularmente, a do accidente

de traballo5. Iso é así porque os traballadores do mar españois empregados para pres-

taren servizos en buques normalmente de pavillón de conveniencia non quedan cu-

bertos polo noso sistema de seguridade social, nin tan sequera cando subscribisen un

convenio especial coa Seguridade Social, dado que este só cobre certas prestacións

derivadas de continxencias comúns6.

4 Sobre a lei aplicable aos accidentes de traballo, debe citarse o traballo imprescindible de JAMBU-MERLIN,
R. (1983) «La loi applicable aux accidents du travail en Droit International et en Droit communautaire»
Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye vol. 180, pp. 237-294.
5 Véxase CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (1999) La seguridad social de los trabajadores del mar. Madrid, Civitas,
p. 68 e ss., en relación coa evolución do sistema de protección social en España, que arrinca co seguro de
accidentes de traballo e a súa eventual aplicación aos traballadores do mar. Máis adiante, e xa con
carácter específico (concretamente nas pp. 150 e 151), este autor analiza as indemnizacións de prezo
fixado, que como melloras colectivas voluntarias son reguladas polos produtos da negociación colectiva
e establecen unha obriga para os empresarios marítimos de contrataren pólizas de seguros con que poder
facer fronte ao pagamento das prestacións derivadas de accidentes ou outros riscos.
6 É o caso da STSX de Galicia, do 4 de xullo de 2000, recurso 2736/2007, nun suposto de reclamación de
pensión de viuvez derivada de AT pola desaparición do marido nun naufraxio, un mariño español contra-
tado por unha intermediaria española para prestar servizos nun buque maltés, propiedade dunha compa-
ñía navieira maltesa. O TSX de Galicia desestima a pretensión da viúva, dado que a devandita continxencia
non queda cuberta polo convenio especial que o traballador do mar tiña subscrito. E tamén, a título de
exemplo, é o caso da STSX das Palmas de Gran Canaria, do 19 de setembro de 2003, recurso 688/2001.
Sobre a materia, véxase VICENTE PALACIO, A. (2012) «Inclusión de contingencias profesionales en el
Convenio especial de emigrantes». Relatorio presentado ao Congreso Grandes Accidentes Marítimos,
realizado en Bilbao entre os días 25-27 de abril de 2012 (exemplar multicopiado que consta no meu
poder por deferencia da autora, a quen agradezo o envío).
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Desde esta perspectiva, faise necesario situar os lectores ante o desenvolvemento dos

mecanismos de protección privados anunciados, de modo que a continuación tratare-

mos en varios apartados as prácticas desenvolvidas para ese efecto no noso país, con

especial atención aos seguros introducidos a través da negociación colectiva ou no

contrato de embarque, para a seguir tratar de describir –ante as insuficiencias que

presentan os anteriores– o proceso de instauración de procedementos de garantía

financeira pulados polas institucións internacionais, comunitarias e nacionais con

competencias sobre a materia.

2.1. Os sistemas complementario e estritamente privado da aseguranza fronte a

accidentes de traballo a bordo de buques

Dentro do sistema de protección aos mariños mercantes embarcados a bordo de bu-

ques de pavillón estranxeiro, non cabe por menos que referírmonos á introdución de

pólizas de aseguranza privada que constitúen unha modalidade estendida na negocia-

ción colectiva aplicable7. Neste sentido, o establecemento de melloras directas das

prestacións por riscos profesionais adoita articularse quer por medio do contrato de

traballo quer a través de cláusulas convencionais en que, con carácter xeral, a empre-

sa marítima se obriga á subscrición de pólizas de seguros colectivos de accidentes

como figura que viría complementar a cobertura individual que cada mariño/a, pola

súa banda e de maneira privada, subscribe para cubrir as continxencias profesionais.

En efecto, cómpre ter en conta que as pólizas de seguros colectivos ou contractuais só

veñen cubrir –na xeneralidade dos casos analizados– os supostos de morte e

incapacidade permanente derivada de accidente de traballo8, así como eventualmente

7 Neste sentido, véxase CORREA CARRASCO, M. (2000) La ordenación de las relaciones laborales en el

sector marítimo-pesquero. Madrid, CES, pp. 168 e 169.
8 Polo xeral cobre os supostos de incapacidade permanente absoluta, eventualmente total e excepcional-
mente parcial. Así, o art. 19 do Convenio colectivo da empresa Astil Mirel SL (Boletín Oficial de Cana-
rias n.º 18, do 28 de xaneiro de 2004) di sobre o seguro colectivo de accidentes de traballo:

Á parte do seguro obrigatorio de accidentes de traballo e como complemento deste, a empresa
establece ao seu cargo e a favor dos tripulantes, un seguro colectivo de accidentes que cubrirá os
riscos e capitais que a continuación se detallan:

Invalidez absoluta por accidente laboral, 24 100 euros

Morte por accidente de traballo, 24 100 euros.
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o suplemento das contías indemnizatorias anteriores establecidas ou unha póliza es-

pecífica cando os traballadores presten servizos nun buque que se atope nunha zona

Pola súa vez, o art. 19 do Convenio colectivo de Boluda Tankers SA, centro de traballo da Baía de
Alxeciras (Boletín Oficial da Provincia de Cádiz n.º 119, do 21 de xuño de 2007), dispón sobre a póliza
de seguros:

A empresa concertará para o persoal que se atope en activo, no prazo máximo dun mes desde a
entrada en vigor deste convenio, unha póliza de seguro de vida nas seguintes condicións:

a) Morte natural, 24 040,48 euros

b) Morte por accidente, 42 070,85 euros

c) Morte por accidente de circulación, 66 111,33 euros

d) Incapacidade permanente absoluta, 24 040,48 euros

Estas condicións enténdense válidas a condición de que cada un dos traballadores afectados cumpra
coas obrigas impostas pola compañía aseguradora.

En caso de sinistro, a compañía aseguradora entregará a cantidade correspondente aos herdeiros
legais, a condición de que o/a asegurado/a non designe outro beneficiario.

A empresa comprométese a revisar as cantidades arriba indicadas no momento de finalización deste
convenio.

A percepción de calquera destas indemnizacións será incompatible coa percepción correspondente
por «liquidación por cesamento».

No art. 24, sobre asistencia social empresarial, do Convenio colectivo da empresa Distribuidora Maríti-
ma Petrogás SL para os anos 2007-2009 (Boletín Oficial da Provincia de Tenerife n.º 72, do 18 de maio
de 2007), disponse que:

O traballador percibirá todas as prestacións que outorga a lei e, como complemento, un seguro de
vida e accidente que a empresa, ben por si ou ben por unha contratación cunha compañía de seguros
de entidade nacional, cubrirá atendendo ás seguintes normativas:

1) Morte natural, cobertura: 35 997,50 euros.

2) Incapacidades:

2.1. Incapacidade permanente total para a profesión habitual, cobertura: 35 997,50 euros.

2.2. Incapacidade permanente absoluta para calquera traballo, cobertura 35 997,50 euros

2.3. Gran invalidez, cobertura: 35 997,50 euros.

3) Morte por accidente ou accidente de circulación, cobertura: 71 995,00 euros.

4) A empresa instará a compañía para que esta se comprometa, baixo a súa responsabilidade, a lles
comunicar de forma inmediata aos asegurados calquera incumprimento do pagamento da prima
correspondente á póliza por parte da empresa.

5) Para o suposto de inclusións na póliza, a empresa comprométese a tramitarlle á compañía asegu-
radora os documentos precisos no prazo máximo de sete días, contados a partir do momento en que
lle foren entregados polos traballadores debidamente cubertos. Durante o período de tempo que
medie entre o inicio do trámite e a aceptación definitiva dos riscos por parte da compañía asegurado-
ra, a empresa non será responsable subsidiaria do pagamento das prestacións previstas.
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de guerra9. Xa que logo, non é estraño que –como se avanzou– os propios mariños

teñan que asumir a subscrición dun seguro estritamente privado para a cobertura doutros

riscos derivados de continxencias profesionais, como por exemplo a incapacidade

temporal derivada de accidente de traballo, posiblemente máis común, aínda que menos

dramática que as anteriores.

O art. 19 do Convenio colectivo da empresa Fletamentos Navieros Canarios SL (Boletín Oficial de
Canarias n.º 77, do 7 de xuño de 2002) indica que se cobre a invalidez absoluta por accidente laboral e a
morte por accidente de traballo. O art. 37 do Convenio colectivo da empresa Flota Suardiaz SL, con
vixencia para os anos 2006-2007, establece que se cobren os riscos por morte e invalidez permanente
(total e absoluta) na actuación profesional. O art. 25 do Convenio colectivo da empresa Fred Olsen SA e
o seu persoal de frota, 2007-2011 (Boletín Oficial de Canarias n.º 1, do 2 de xaneiro de 2008), sinala que
se cobren as continxencias de morte, invalidez permanente absoluta e invalidez permanente total. Así
mesmo, establécese que a empresa non responderá no caso de que a compañía de seguros rexeite a
inclusión na póliza por causa de enfermidade ou idade dos traballadores, ou cando lles sexa imputable
non facilitar calquera dato relacionado coa súa saúde á compañía de seguros requirido por esta, se por tal
motivo a mencionada compañía os exclúe da póliza. O art. 31, relativo aos seguros de accidentes, do
Convenio colectivo para a empresa Gasnaval SA (Boletín Oficial de Biscaia n.º1, do 2 de xaneiro de
2006), marca a cobertura por morte, incapacidade permanente parcial, total, absoluta e grande invalidez.
O art. 19 do Convenio colectivo da empresa Lerma Sorel SL (Boletín Oficial de Canarias n.º 75, do 5 de
xuño de 2002), indica que se cobren os riscos de invalidez absoluta por accidente laboral e morte por
accidente de traballo. O art. 24 do Convenio colectivo da Naviera Armas SA 2006-2009 (Boletín Oficial
de Canarias n.º 54, do 15 de marzo de 2007) sinala que se cobren os riscos de morte, invalidez perma-
nente total e invalidez absoluta. O art. 4 do Convenio da empresa Naviera Marot SA, 2008-2010, regula
un seguro de vida, así como a cobertura dun seguro de accidentes, nos casos de morte e de invalidez. O
art. 12 do Convenio colectivo da empresa Naviera Ría de Arosa SA (Boletín Oficial do Estado n.º 203,
do 23 de agosto de 2004) establece que se cobren os riscos de morte e invalidez permanente nos seus
graos de total e absoluta. O art. 28 do Convenio colectivo para a Naviera Galdar SA para os anos 2005 a
2010 (Boletín Oficial de Biscaia n.º 105, do 2 de xuño de 2006), sinala que á parte do seguro obrigatorio
por accidentes a empresa se compromete a establecer un seguro de accidentes para cubrir os riscos de
morte e invalidez absoluta nos graos de total, absoluta e grande invalidez. O art. 32 do Convenio colec-
tivo da empresa OPDR Hamburg, para os anos 2008-2010 (Boletín Oficial de Tenerife n.º 230, do 19 de
novembro de 2008), regula un seguro de accidentes para os riscos de morte, invalidez permanente total
e absoluta. O art. 4.1 do Convenio colectivo da empresa Teekay Servicios Marítimos SL 2009-2010
(Boletín Oficial de Tenerife n.º 194, do 5 de outubro de 2009) indica que se cobren os riscos de morte ou
invalidez permanente ou total por accidente. Nos mesmos termos, véxase o art. 4.1 do Convenio colec-
tivo da empresa Teekay Shipping Spain SL (Boletín Oficial do Estado n.º 10, do 15 de xaneiro de 2010);
o art. 48 do Convenio colectivo da compañía Transmediterránea SA (Boletín Oficial do Estado n.º 134,
do 2 de xuño de 2010); ou o art. 37 do Convenio colectivo da empresa SA Tudela Veguín (Boletín Oficial
do Principado de Asturias n.º 76, do 1 de abril de 2009).
9 Sobre a orixe e o desenvolvemento do seguro de accidentes no mar por causa de guerra, véxase CARRIL
VÁZQUEZ, X. M. (1999) op. cit., p. 83 e ss. É o caso, por exemplo, do art. 26 do Convenio colectivo para
a Naviera Galdar SA para os anos 2005 a 2010, onde se establece que a empresa suplementará até cinco
millóns de pesetas por invalidez permanente e catro millóns de pesetas por morte. Pola súa banda, o art.
3.22.b) do Convenio colectivo da empresa Teekay Shipping Spain establece a contratación dunha póliza
de accidentes por riscos de guerra. Tamén o art. 61 do Convenio colectivo da Compañía Transmediterránea.
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2.1.1. O labor efectuado polos convenios colectivos internacionais da Federación

Internacional dos Traballadores do Transporte

Nesta orde de consideracións, non é posible prescindirmos dun breve comentario no

tocante ao labor desenvolvido nesta materia pola Federación Internacional dos

Traballadores do Transporte (ITF)10. Como é sabido, trátase dunha federación sindi-

cal internacional fortemente preocupada pola promoción dunhas condicións de traballo

satisfactorias para a xente do mar embarcada en buques de pavillón de conveniencia,

como queda demostrado pola actividade negociadora que desenvolveu e desenvolve

na actualidade. Neste contexto, podemos salientar os acordos unilaterais ITF-TCC

que se viñeran asinando entre os sindicatos de mariños do país de que dependía a

explotación do buque ou, na súa falta, cos sindicatos da xente do mar do país de

residencia e os armadores, onde –entre outras cuestións, fundamentalmente a sala-

rial11– se incluían indemnizacións a cargo do armador fronte ás enfermidades

profesionais ou accidentes de traballo que a xente do mar embarcada –sobre todo en

buques FOC– puidese sufrir durante a prestación de servizos12.

De maneira máis recente, estes acordos bilaterais víronse substituídos polo acordo

denominado «International Bargaining Forum» (IBF), do 13 de novembro de 200313,

10 Sobre a ITF, inter alia, véxase LILLIE, N. (2006) A global union for global workers. Collective bargai-

ning and regulatory politics in maritime shipping. Nova York e Londres, Routledge.
11 Sobre este aspecto concreto pronúnciase BOURQUE, R. (2005) Les accords-cadres internationaux et la

négociation collective internationale à l’ère de la mondialisation. Xenebra, Institut International D’études
Sociales, p. 24 e ss, onde sinala expresamente que «la stratégie suivie par l’ITF pour conclure cette
convention collective n’est pas sans rappeler l’action des premières organisations ouvrières de métiers
pour imposer le tarif ouvrier aux employeurs dans les pays européens au XIXème siècle».
12 Concretamente na cláusula Disability §24: «24.1 A seafarer who suffers permanent disability as a
result of an accident whilst in the employment of the company regardless of fault, including accidents
occurring while travelling to or from the ship, and whose ability to work as a seafarer is reduced as a
result thereof, shall in addition to sick pay, be entitled to compensation according to the provisions of
this Agreement... 24.3 The company shall provide disability compensation to the seafarer in accordance
with the following table, with any differences, including less than 10 % disability, to be pro rata». Na
táboa menciónanse os distintos graos de incapacidade, que van desde o 10 ao 100%, e estrutúranse as
contías indemnizatorias que corresponden en función de se se trata de junior ou senior officers, entendendo
por estes últimos os capitáns, primeiros oficiais, primeiros enxeñeiros e enxeñeiros primeiros. No anexo
6 inclúese en detalle a táboa de compensacións en función da discapacidade sobrevida.
13 Pode consultarse no enderezo web <http://www.itfseafarers.org/about-IBF.cfm>.
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produto dunha longa negociación14 e que marca a transición entre os anteriores, ca-
racterizados pola unilateralidade determinada pola súa aplicación vía adhesión arma-
torial, a outros moi distintos, de carácter bilateral, onde o produto é negociado15. En
calquera caso, o que interesa resaltar nestes momentos é que o acordo IBF-TCC ac-
tualmente en vigor contén unha serie de cláusulas que incorporan –do mesmo xeito
que o seu homólogo anterior– contías indemnizatorias para a xente do mar por morte
ou incapacidade resultantes de accidentes de traballo (ou enfermidades profesionais)
sufridos no transcurso da súa actividade a bordo16. Con todo, a pesar do loable da
actuación da ITF na incorporación destas cláusulas ao produto negociado, o certo é
que na práctica presentan dificultades aplicativas insalvables, derivadas da ausencia
de base xurídica para a súa adopción17. Así, a eventual esixibilidade do contido dos
devanditos acordos amósase complexa, e iso sen prexuízo de que o acordo negociado,

14 No Joint Negotiation Group (JNB) que reuniu para a ocasión 75 armadores de 24 países asociados ao
Comité Internacional de Empresarios Marítimos e os armadores xaponeses representados polo Comité
Internacional de Xestión da Xente do Mar de Xapón. Sobre o acordo, véxase SMITH, J. (2004) «Le
passage du blue ticket au green ticket: le dialogue collectif entre ITF et les armateurs peut-il améliorer le
respect des droits des marins?» Annuaire de Droit Maritime et Océanique 22, p. 265 e ss.
15 Sobre o particular, en extenso, véxase CHARBONNEAU, A. (2009) op. cit., p. 568 e ss.
16 Article 23 Sick Pay: «23.3 However, in the event of incapacity due to an accident the basic wages shall
be paid until the injured seafarer has been cured or until a medical determination is made in accordance
with clause 25.2 concerning permanent disability». Article 25 Disability: «25.1 A seafarer who suffers
permanent disability as a result of an accident whilst in the employment of the Company regardless of
fault, including accidents occurring while travelling to or from the ship, and whose ability to work as a
seafarer is reduced as a result thereof, but excluding permanent disability due to wilful acts, shall in
addition to sick pay, be entitled to compensation according to the provisions of this Agreement»; «25.3
The Company shall provide disability compensation to the seafarer in accordance with APPENDIX 3,
with any differences, including less than 10% disability, to be pro rata». Do mesmo xeito que o seu
homólogo anterior, no anexo 3 do acordo contémplanse as compensacións fronte a morte e discapacidade
resultantes do accidente de traballo marítimo. Polo que se refire á morte: «Loss of Life – Death in
Service. Death in service benefits as provided in Article 26 of this Agreement shall, unless more favora-
ble benefits are negotiated, be: To the nominated beneficiary $ 89,100 To each dependent child (maximum
4 under the age of 18) $ 17,820».
17 Sobre estas dificultades véxase CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2003) Asociaciones sindicales y empresaria-

les de carácter internacional. Granada, Comares, p. 166 e ss., onde distingue entre os obstáculos de feito
e de dereito existentes en relación coa sinatura de convenios colectivos internacionais. Sobre este mesmo
problema, mais desde a perspectiva europea, véxase MOREAU, M.-A. e BLAS LÓPEZ, M. E. (2007) [en
liña] Trade Unions in the EU facing global companies: legal obstacles and innovations. EUI Working
Papers, Law 2007/27. Dispoñible no enderezo electrónico <http://cadmus.eui.eu/handle/1814/7096>.
No mesmo sentido, en relación cos acordos da ITF e a súa recepción no dereito francés, véxase
CHARBONNEAU, A. (2009) op. cit., p. 569 e ss.
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a diferenza do seu precedente, conteña entre as súas cláusulas a súa incorporación por
vía contractual18.

2.2. Cara ao establecemento dun sistema de garantía financeira obrigatoria fronte

aos supostos de morte e danos corporais da xente do mar

Ante as circunstancias descritas con anterioridade, é posible afirmarmos que estes
seguros privados que as empresas subscriben a favor da xente do mar embarcada en
buques de pavillón estranxeiro poden resultar non só insuficientes canto ás
indemnizacións esixibles en caso de actualización da continxencia, senón tamén es-
casos no relativo ao seu alcance, xa que como se viu só cobren determinados riscos.
Así mesmo, cómpre termos en conta que polo que respecta aos mariños emigrantes
embarcados en buques foráneos estes seguros –sexan convencional ou contractualmente
establecidos– non complementan o sistema de protección social español, senón que
constitúen o seu único medio de protección. Finalmente, e entre outros aspectos pro-
blemáticos que cabe identificarmos na articulación destes mecanismos, o seu carácter
é estritamente voluntario, polo que en ocasións a única protección dos traballadores
do mar vén determinada pola subscrición dun seguro privado formalizado por eles, de
xeito que, en consecuencia, o empresario marítimo queda liberado de calquera
responsabilidade indemnizatoria.

É por esta última razón –o carácter voluntario da subscrición destas pólizas de segu-
ro– e a necesidade de protexer a xente do mar que as institucións internacionais
acometeron o establecemento dun sistema obrigatorio de garantía financeira para
aseguraren o pagamento dunha indemnización en caso de morte ou lesión corporal da
xente do mar. Neste sentido, ten que citarse como primeiro fito do proceso de implan-
tación destes mecanismos o labor desenvolvido na Organización Marítima Interna-
cional (OMI)19, cuxo testemuño foi recollido polo Grupo Mixto Especial de Expertos

18 Acordo IBF-TCC: «1.2. This Agreement is deemed to be incorporated into and to contain the terms
and conditions of employment of any seafarer to whom this Agreement applies whether or not the Company
has entered into an individual Contract of Employment with the seafarer».
19 Resolución A.931(22) da OMI, do 29 de novembro de 2001, en que se establecen as directrices sobre
as responsabilidades dos propietarios de buques con respecto ás reclamacións contractuais por lesión
corporal ou morte da xente do mar. Na citada resolución recóllese a obriga dos propietarios dos buques
de adoptar as medidas necesarias para lle faceren fronte ao pagamento das indemnizacións que poidan
suscitarse por casos de morte ou lesión corporal, e particularmente a obriga de dispor que os seus buques
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OMI/OIT sobre responsabilidade e indemnización respecto das reclamacións por morte,
lesións corporais e abandono da xente do mar20. O labor desenvolvido por este grupo,
cuxa creación data do ano 1999, corre practicamente de maneira paralela aos debates
desenvolvidos no seo do OIT para atinxir o Convenio refundido sobre traballo marí-
timo 2006 (CTM0621, cuxa entrada en vigor se producirá no 2013).

Así, aínda que o CTM06 incorpora na regra 4.2 e a norma A4.2, sobre responsabilidade
do armador22, que os estados asinantes se obriguen a adoptaren medidas normativas

teñan unha cobertura de seguro eficaz (art. 4.1). En relación coa cobertura do seguro (art. 6) incluiranse,
entre outras, a indemnización contractual, tal como se estipule no contrato de emprego, así como a
posibilidade de que a xente do mar poida compensar a indemnización anterior con calquera outra acor-
dada en virtude dunha demanda civil exposta con respecto ao mesmo suceso. Así mesmo, inclúese a
obriga de que o propietarios do buque faciliten un certificado en que se indique o período de validez da
cobertura do seguro, así como a necesidade de lle notificar á xente do mar con suficiente antelación a
eventual cancelación do seguro e a súa falta de renovación. Finalmente, establécese a necesidade de que
a póliza de seguro prevexa o pagamento de todas as reclamacións que poidan xurdir durante o período
durante o que o certificado é válido. Sobre esta resolución e a relativa ao abandono de mariños –A.930(22)–
consúltese CHAUMETTE, P. (2007) «Quelle garantie de paiement des salaries dans une activité
internationale?» Annuaire de Droit Maritime et Océanique 25, pp. 125-139.
20 Creado na 273.ª reunión do CIT (novembro de 1998). No mandato inicial do Grupo Mixto, estableceuse
que debería examinar e avaliar o alcance dos problemas potenciais relacionados coa responsabilidade e
a indemnización no tocante ás reclamacións da tripulación por morte, lesións corporais e abandono, así
como a pertinencia e eficacia dos instrumentos internacionais aplicables. Para examinar máis polo miúdo
a creación e o desenvolvemento das reformas laborais efectuadas e os documentos elaborados polo
Grupo Mixto, remítome ao traballo que en forma de informe trasladei ao Ministerio de Transportes
italiano co título «O abandono de mariños en portos estranxeiros». Pode consultarse unha versión resu-
mida no número 82, de 2009, da Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración –monográfico sobre o
CTM06 coordinado pola prof.ª Vicente Palacio– no traballo titulado «El Convenio refundido sobre tra-
bajo marítimo 2006 y el abandono de marinos en puertos extranjeros».
21 Entre outras achegas sobre o CTM06, véxase CHAUMETTE, P.; CHARBONNEAU, A. e PROUTIERE-MAULION,
G. (2010) «Les conventions OIT sur le travail maritime de 2006 et 188 sur le travail a la pêche de 2007»
Il Diritto Maríttimo. Scritti in onore dei Francesco Berlingieri vol. 112, 1, pp. 337-359.
22 Regra 4.2. Responsabilidade do armador

Finalidade: asegurar que a xente do mar estea protexida contra as consecuencias financeiras da
enfermidade, as lesións ou a morte que se produzan en relación co emprego.

1. Todo membro deberá asegurar que nos buques que enarboren o seu pavillón se adopten medidas,
de conformidade co Código, que concedan á xente do mar empregada nos buques o dereito a recibir
axuda e apoio material do armador en relación coas consecuencias financeiras dunha enfermidade,
lesión ou morte ocorridas mentres preste servizo en virtude dun acordo de emprego da xente do mar
ou que se deriven do emprego en virtude dese acordo.

2. Esta regra non irá en prexuízo de ningún outro recurso legal ao alcance da xente do mar.
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ou reguladoras que impoñan aos armadores a inclusión dunha garantía financeira en
materia de indemnización por lesións, morte ou incapacidade prolongada, faino de

Norma A4.2. Responsabilidade do armador

1. Todo membro deberá adoptar unha lexislación que esixa que os armadores dos buques que enarboren
o seu pavillón sexan responsables da protección da saúde e da atención médica de toda a xente do
mar que preste servizo a bordo de buques de conformidade coas seguintes normas mínimas:

a) os armadores deberán sufragar os gastos por enfermidades ou accidentes da xente do mar empregada
nos seus buques ocorridos entre a data de comezo do servizo e a data en que se considere que a xente
do mar foi debidamente repatriada ou que se deriven do emprego que desempeñaron entre esas datas;

b) os armadores deberán constituír unha garantía financeira para aseguraren o pagamento dunha
indemnización en caso de morte ou discapacidade prolongada da xente do mar como resultado dun
accidente do traballo, unha enfermidade ou un risco profesionais, de conformidade co disposto na
lexislación nacional, no acordo de emprego ou nun convenio colectivo da xente do mar;

c) os armadores deberán sufragar os gastos de atención médica, incluídos o tratamento médico, os
medicamentos necesarios e aparellos terapéuticos, así como o aloxamento e a alimentación fóra do
fogar até a recuperación da xente do mar enferma ou ferida, ou até que se comprobe o carácter
permanente da enfermidade ou da discapacidade, e

d) os armadores deberán sufragar os gastos de enterro en caso de morte a bordo ou en terra durante
o período de contratación.

(...)

3. A lexislación nacional poderá limitar a responsabilidade do armador polo que se refire aos gastos
de asistencia médica, aloxamento e alimentación a un período que non poderá ser inferior a 16
semanas a partir do día en que se produciu a lesión ou do comezo da enfermidade.

4. Cando a enfermidade ou a lesión ocasionen unha incapacidade para traballar, o armador deberá
pagar:

a) a totalidade do salario mentres a xente do mar enferma ou lesionada permaneza a bordo até que a
xente do mar fose repatriada de conformidade con este convenio, e

b) a totalidade ou unha parte do salario, conforme ao previsto na lexislación nacional ou en conve-
nios colectivos, desde o momento en que a xente do mar sexa repatriada ou desembarcada e até a súa
curación ou até que teña dereito a prestacións monetarias en virtude da lexislación do membro
competente [se isto ocorre antes].

5. A lexislación nacional pode limitar a responsabilidade do armador canto ao pagamento da totalidade
ou parte do salario da xente do mar desembarcada a un período que non poderá ser inferior a 16
semanas, que contarán a partir do día do accidente ou do comezo da enfermidade.

6. A lexislación nacional poderá eximir de responsabilidade a un armador con respecto a:

a) a lesión que non se producise no servizo do buque;

b) a lesión ou a enfermidade imputables á conduta indebida deliberada da xente do mar enferma,
ferida ou falecida, e

c) a enfermidade ou deficiencia física disimuladas voluntariamente no momento da contratación.
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maneira insuficiente polas dificultades que no seu proceso de adopción puideron
constatarse ante a falta de consenso das partes implicadas23.

Por iso, a actividade desenvolvida polo Grupo Mixto é de extrema importancia24,
sobre todo no que se refire á introdución de emendas ao CTM06, de acordo co previs-
to no artigo XV do mesmo texto25, entre as que se atopa a incorporación dunha nova
norma (A4.2.2) encamiñada ao establecemento con carácter obrigatorio dunha garan-
tía financeira para lles facer fronte ás indemnizacións polos danos que a xente do mar
puidese sufrir no transcurso do desenvolvemento da súa actividade laboral a bordo de
buques26.

Xunto ao labor efectuado polas institucións internacionais que acabamos de apuntar
brevemente, non podemos esquecer a actuación desenvolvida polas institucións co-
munitarias nesta materia27. Neste sentido, debe citarse a recepción do contido de parte

7. A lexislación nacional poderá eximir o armador da obriga de sufragar os gastos en concepto de
atención médica, alimentación e aloxamento, así como os gastos de enterro, coa condición de que os
poderes públicos asuman a devandita responsabilidade.

8. Os armadores ou os seus representantes deberán adoptar medidas para protexeren os bens deixados
a bordo pola xente do mar enferma, lesionada ou falecida e devolvérllelos aos seus parentes máis
próximos.

23 Sobre o particular, en extenso, véxase VICENTE PALACIO, A. (2010) «El Reglamento (CE) 883/2004, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre coordinación de los sistemas de segu-
ridad social y las obligaciones de los armadores en el ámbito de la seguridad social» en Sánchez-Rodas,
C. (dir.) La coordinación de los sistemas de seguridad social. Murcia, Editorial Laborum.
24 Consúltese o informe final dos traballos desenvolvidos polo Grupo Mixto. Documento ILO/IMO/
WGPS/9/2009/10.
25 Sobre este mecanismo, véxase FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2006) El convenio de trabajo marítimo.
Vitoria-Gasteiz, Servizo de Publicacións do Goberno Vasco.
26 En calquera caso, e como sinala VICENTE PALACIO, A. (2012) op. cit.: «Mentres este procedemento se
leva a cabo, o propio Grupo Mixto recomenda á OIT e á OMI que lembren aos estados –entre outras– a
existencia da resolución da OMI A931(22), que debería aplicarse en espera da adopción e entrada en
vigor das solucións obrigatorias pertinentes».
27 Cuxos antecedentes poden rastrexarse ao fío do terceiro paquete de medidas (ERIKA III). Así, a
Comisión presentou diversas propostas de directivas comunitarias, entre as que salientaba a proposta do
Parlamento Europeo e do Consello sobre responsabilidade civil e as garantías financeiras dos propieta-
rios de buques [COM (2005) 593 final], en cuxo art. 6 se establecía a obriga que cada estado membro
debía asumir coa finalidade de asegurar que calquera propietario dun buque que enarborase o seu pavillón
subscribise unha póliza de seguros ou outra garantía financeira destinada a protexer a xente do mar nos
supostos de abandono de buques en portos estranxeiros [Proposta de modificación no Documento A6-
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do CTM06 na Directiva 2009/13/CE, do 16 de febreiro, pola que se aplica o acordo
subscrito entre a Asociación de Armadores da Comunidade Europea (ECSA) e a Fe-
deración Europea de Traballadores do Transporte (ETF), relativo ao Convenio sobre
o traballo marítimo 2006, e pola que se modifica a Directiva 1999/63/CE28. Particu-
larmente, o instrumento europeo do ano 2009 vén recoller as regras e normas sobre as
obrigas ou responsabilidades dos armadores –regra 4.2 e norma A4.2– antes vistas29.
Así, esta directiva, que entrará en vigor de maneira simultánea co CTM06, conducirá
a que os estados membros, ben a través da súa lexislación, ben a través do labor dos
interlocutores sociais nacionais, introduzan estas previsións –e no seu caso as melloras
que consideren oportunas, dado o carácter de mínimos desta tipoloxía de instrumento
comunitario– sen necesidade de ratificaren previamente o convenio da OIT30.

Este proceso de introdución dun sistema de garantía obrigatoria para lles facer fronte
ás indemnizacións por lesión corporal ou morte da xente do mar non é en absoluto
descoñecido no noso ámbito máis próximo. O establecemento deste tipo de seguros
en España foi abordado nos artigos 229 e 215 do Anteproxecto de lei xeral da navega-
ción marítima –que, como é sabido, nunca entrou en vigor– nas súas dúas versións de
2004 e 2006. A súa finalidade non era outra que a de garantir unhas indemnizacións
dignas nos supostos de mariños españois contratados a través de intermediarios domi-

0055/2007 final do Parlamento Europeo, do 6 de marzo de 2007]. Como é visible, esta proposta de
directiva trataba de implementar no ámbito europeo a Resolución A930(22) da OMI, que acompañaba a
Resolución A931(22) sobre as responsabilidades dos propietarios de buques con respecto ás reclamacións
por lesión corporal ou morte da xente do mar. Ora ben, debe terse en conta que o establecemento da
garantía financeira fronte aos supostos de abandono de mariños non se incorporou finalmente á Directi-
va 2009/20/CE, do 23 de abril de 2009, relativa ao seguro dos propietarios de buques para as reclamacións
de dereito marítimo (DOUE L131, do 28 de maio de 2009).
28 DOUE L124, do 20 de maio de 2009. Sobre esta directiva e o labor da UE na tutela dos traballadores
do mar, aínda que non comulguemos coa premisa desde a que se parte, véxase recentemente MUNARI, F.
e SCHIANO DI PEPE, L. (2012) «Standard di tutela dei lavoratori marittimi: profili sostanziali e
internazionalprivatistici nel diritto dell’Unione Europea» Rivista dei Diritto internazionale privato e

processuale 1, pp. 37-58. En relación coa adopción da directiva de 1999, produto do labor desenvolvido
polos interlocutores sociais no ámbito europeo, véxase ALES, E.; ENGBLOM, S.; JASPERS, T.; LAULOM, S.;
SCIARRA, S.; SOBCZAK, A. e VALDÉS DAL-RÉ, F. (2006) [en liña] Transnational collective bargaining:

past, present and future. Dispoñible no enderezo electrónico <http://ec.europa.eu/index_en.htm>.
29 Aínda que con algunha sensible diferenza, xa que se establece que o disposto na norma A4.2, parágra-
fo 5, apartado b), non afectará ao principio de responsabilidade dos empresarios, previsto no artigo 5 da
Directiva 89/391/CEE.
30 Ademais, unha vez que se produza a reforma do CTM06, será posible a modificación da directiva se
unha das partes así o solicitar.
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ciliados en España para prestaren servizos en buques estranxeiros31. Así, dicíase que
os representantes ou axentes do navieiro «estarán obrigados a concertar cunha com-
pañía aseguradora nacional un seguro mercantil que outorgue indemnizacións de contía
similar ás establecidas no réxime da Seguridade Social española para os casos de
morte, incapacidade por accidente e repatriación»; deste xeito, as autoridades de emi-
gración quedaban obrigadas a non visaren os contratos subscritos que non cumprisen
con este requisito.

3. O labor forense desenvolvido en España a respecto da responsabilidade

indemnizatoria dos empresarios marítimos nos supostos de accidente de traballo

marítimo

En España, a contratación de mariños para prestaren servizos en buques de pavillón
estranxeiro, e particularmente FOC, converteuse nunha realidade crecente, que xera
ou orixina situacións de indefensión polo que respecta á imputación de responsabili-
dades laborais aos que interveñen nela, máxime cando –como é sabido– a contrata-
ción se realiza mediante intermediarios (normalmente unha casa consignataria ou
axencia de embarque)32. No tocante á reclamación de indemnizacións por morte ou
lesións da xente do mar establecidas nas pólizas de seguro antes vistas33, a dificultade
principal que viñeron afrontando os nosos tribunais non foi outra que a de tratar de
determinaren a súa propia competencia para o coñecemento do litixio34, e unha vez
establecida esta, a de concretaren a lexislación aplicable.

31 Neste sentido pronúnciase RUIZ SOROA, J. M. (2006) «Las cuestiones laborales en el Anteproyecto de
Ley General de la navegación marítima» en Fotinopoulou Basurko, O. (coord.) Cuestiones actuales del

derecho laboral marítimo. Vitoria-Gasteiz, Servizo de Publicacións do Goberno Vasco, quen ademais
sinala que se trata dunha norma inspirada na lexislación italiana.
32 IRIARTE ÁNGEL, J. L. (1993) El contrato de embarque internacional. Madrid, Beramar. CARRIL VÁZQUEZ,
X. M. (1999) op. cit., p. 200 e ss.
33 Véxase a STS do 9 maio de 1988 (AR 3870), sobre a reclamación da indemnización establecida nunha
póliza de seguros por parte dun traballador español que prestaba servizos nun buque abandeirado en
Panamá.
34 Tamén existen supostos en que existe algún problema previo, como o da determinación ou non da
existencia de AT. É o caso da STSX do País Vasco do 11 de febreiro de 2010, recurso 2935/2009, en que
o mariño de nacionalidade cubana contratado por unha intermediaria en Bilbao para prestar servizos nun
buque de bandeira panameña falecera a consecuencia dunhas feridas que eventualmente lle infrinxira un
compañeiro filipino. Así, a sentenza sinala a existencia de AT de acordo coa nosa lexislación interna, xa
que o art. 115.5b) da Lei xeral da Seguridade Social establece a existencia de AT derivado da actuación
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3.1. A competencia dos tribunais españois fronte a reclamacións por danos deri-

vados do accidente de traballo marítimo

Polo que se refire ao problema da asunción por parte dos tribunais españois da súa
propia competencia para o coñecemento dos litixios que teñen por obxecto a reclama-
ción de indemnizacións por morte e incapacidade derivados de accidente de traballo
(AT) marítimo, o labor xurisprudencial orientado neste sentido foi inxente, sobre todo
con anterioridade á entrada do noso país na UE35, momento que supuxo un punto de
inflexión por canto os órganos xurisdicionais deben aplicar o actual Regulamento n.º
44/2001 sobre competencia xudicial internacional en materia civil e mercantil (RB I)36,
que veu substituír o Convenio de Bruxelas de 1968 sobre a mesma cuestión37 e deixou

doutra persoa que pode ser consecuencia de culpa civil ou criminal. Unha vez determinada a existencia de
AT, o órgano xurisdicional declara procedente o recoñecemento da indemnización por danos e perdas que
se estipulaba na cláusula B-5 do contrato de embarque. Pola súa banda, atopamos supostos litixiosos que
teñen por obxecto restablecer a situación de seguro fronte a estes riscos, entendendo que a modificación
efectuada constituía un incumprimento inxustificado do contrato de embarque. Así, véxanse as SSTSX do
País Vasco do 4 de outubro de 2005, recurso 1491/2005; e do 15 de xaneiro de 2008, recurso 2736/2007.
35 Neste sentido, véxase CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (1999) op. cit., pp. 215-217. Resulta difícil evitar a cita
da xa clásica STS do 11 de decembro de 1974 (AR 4848), relativa á demanda por incumprimento dun
deses contratos privados, deducida pola viúva dun mariñeiro español embarcado nun buque libanés e
falecido nas seguintes condicións: «o buque embarrancou na Costa do Marfil (África), a tripulación
refuxiouse nunha tribo até a súa repatriación e en tales circunstancias o señor C. “foi picado por un
bicho” [que] lle orixinou unhas febres e por mor delas faleceu no seu domicilio de Aldán, Cangas do
Morrazo (Pontevedra)». Pois ben, como achega do eventual «conflito xurisdicional de soberanía sobre
se corresponde coñecer o preito aos tribunais de España ou os tribunais do Líbano», parece suficiente
indicar que esta sentenza claramente confirmou a competencia dos tribunais españois para coñeceren o
asunto. Iso, en palabras da propia sentenza, «sen que obste nin poida tomarse en consideración que o
armador fose estranxeiro, nin que o buque non estivese abandeirado en España, nin que os traballos
contratados debesen prestarse a bordo de buque mercante estranxeiro ou en nave abandeirada fóra de
España, nin que a navegación se realizase entre portos estranxeiros e, naturalmente, navegando por rutas
e países distintos, nin que as condicións laborais se rexesen pola lexislación estranxeira, pois a estranxeiría
do armador e do buque non bastan para desvirtuar a natureza... da relación xurídica concluída con espa-
ñol en territorio nacional» (cfr. o seu citado considerando 3.º).
36 DOCE L012, do 16 de xaneiro de 2001. Substituíu para todos os estados membros –incluída Dinamar-
ca– o seu antecedente, o Convenio de Bruxelas. A inclusión de Dinamarca produciuse por Decisión do
Consello do 27 de abril de 2006, DOUE L120, do 5 de maio de 2006. Cómpre sinalarmos que o RB I non
é de aplicación aos territorios de ultramar do art. 299 do TCE, para os cales se prevé a aplicación do
Convenio de Bruxelas.
37 Para unha análise dos seus puntos de conexión véxase FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2008) «La determi-
nación del órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de un litigio derivado de la existencia
de un contrato de embarque. A propósito del Asunto C-413/07» Revista General de Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social 17.
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atrás –agás para supostos de desconexión co territorio europeo– a aplicación do art.
25.1 da Lei orgánica do poder xudicial (LOPX).

Após a entrada en vigor do RB I, os nosos tribunais teñen a obriga de aplicalo en
calquera suposto en que a persoa demandada teña o seu domicilio nalgún dos estados
membros da UE. Así, polo que se refire ao seu emprego en relación coa materia que se
analiza, o certo é que a xurisprudencia máis recente, alén de escasa, volve materiali-
zar ou sustentar a competencia dos tribunais españois ante unha eventual invocación
por falta de xurisdición no disposto no art. 25.1 da LOPX, e particularmente na existen-
cia dunha oferta de embarque recibida en España por un/ha traballador/a español/a38.
Deste xeito, e a pesar de que o órgano xurisdicional coñece a existencia do RB I,
volve optar pola aplicación tradicional do precepto interno, o cal é tecnicamente re-
prochable, sen prexuízo de que por unha ou outra vía se alcanzase a mesma conclu-
sión, isto é, a asunción da competencia xudicial internacional por parte dos tribunais
españois.

3.2. A determinación do ordenamento xurídico aplicable

En segundo lugar, e unha vez determinada a competencia dos tribunais españois para
o coñecemento do litixio, cómpre determinar a aplicación da lexislación española a
estes supostos de reclamación de indemnizacións por riscos derivados de continxencias
profesionais, para o que tradicionalmente en España se optou pola aplicación do art.
1.4 do Estatuto dos traballadores cando os requisitos da norma concorresen, isto é:
mariños españois contratados por empresa (ou axencia) española para prestaren servizos
en buques de pavillón estranxeiro. Porén, como é doadamente deducible, cando a
empresa navieira fose estranxeira facíase inviable o recurso a esta disposición

38 En efecto, tras a adopción da Lei orgánica do poder xudicial (LOPX) de 1985, os nosos tribunais
viñeron sostendo a súa competencia no disposto no art. 25.1 da citada norma, e particularmente en varios
dos seus foros empregados de maneira individual ou conxunta, tales como o foro do lugar de subscrición
do contrato de embarque ou o foro do domicilio do demandado cando tiver axencia, delegación ou
representación en España, o cal permitía atribuír a competencia dos tribunais cando o contrato de embar-
que se asinara a través de consignataria ou tamén, finalmente, cando o contrato de embarque fora prece-
dido de oferta recibida en España. No entanto, hai que sinalar que os nosos tribunais seguiron aplicando
o art. 25.1 da LOPX a estes supostos de maneira tecnicamente inxustificada, como no caso da STSX do
País Vasco do 15 de xaneiro de 2008, recurso 2736/2007, considerando 4.º; ou tamén a STSX do País
Vasco do 11 de febreiro de 2010, recurso 2935/2009.
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estatutaria, o que en consecuencia orixinou a aplicación da nosa lexislación pola vía
da falta de proba do dereito estranxeiro (art. 12.6 do Código civil)39.

Sen prexuízo do anterior, na actualidade os órganos xurisdicionais españois deben
aplicar o art. 8 do Regulamento n.º 593/2008, sobre a lei aplicable ás obrigas
contractuais40, coa finalidade de determinaren a lexislación que será a que ampare as
reclamacións dos mariños en relación coas indemnizacións estipuladas por vía con-
tractual ou convencional antes vistas41. Nestas circunstancias, non podemos deixar de
sinalar os importantes e recentes pronunciamentos sobre a interpretación do seu ho-
mólogo anterior –o art. 6 do Convenio de Roma sobre a mesma materia no relativo ao
contrato de embarque. Así, nas sentenzas Koelzsch e Voogsgeerd, ambas do ano 201142,
o TXUE optou por unha interpretación extensiva da denominada lex loci laboris coa
finalidade positiva, por unha banda, de excluír a aplicación analóxica da lei do pavillón
con respecto a aquela; mais perversa, doutra banda, e non compartida desde aquí, ao
entender que a lex loci laboris aplicada a estes supostos –contrato de embarque– será
a do lugar a partir ou desde o cal os traballadores do mar presten servizos, isto é, o
lugar onde radique o porto base.

Pola súa vez, o mesmo tribunal optou por unha interpretación formalista do criterio
do lugar de sinatura do contrato de embarque no asunto Voogsgeerd, o cal xera unha
tendencia moi perigosa orientada a permitir a elusión da aplicación dos ordenamentos
xurídicos –como o noso– máis protectores para a xente do mar que os de terceiros
estados, e, en consecuencia, para esquivar se así se desexa a responsabilidade dos
armadores fronte ás indemnizacións derivadas de accidentes de traballo a bordo de

39 CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (1999) op. cit., p. 218 e ss. Na xurisprudencia máis recente tamén se opta por
esta vía, aínda que citando a doutrina do TS sobre a materia, que tenta acoller os criterios neste sentido
do TC. Así, véxase o fundamento de dereito 4.º da STSX do País Vasco do 11 de febreiro de 2010,
recurso 2935/2009.
40 DOUE L177, do 4 de xullo de 2008.
41 Porén, non podemos desdeñar a eventual aplicación do Regulamento 864/2007, sobre a lei aplicable ás
obrigas extracontractuais (Roma II), do 11 de xullo de 2007 (DOUE L199, do 31 de xullo de 2007).
42 SSTXUE, caso C-29/10, do 15 de marzo de 2011 (Asunto Koelzsch); e caso C-384/2010, do 15 de
decembro de 2011 (Asunto Voogsgeerd). Para un comentario crítico en extenso, véxase FOTINOPOULOU
BASURKO, O. (2012) «De nuevo sobre la ley aplicable al contrato de embarque» Revista de Derecho

Social 58, pp. 121-152. Así mesmo, CHAUMETTE, P. (2012) [en liña] «Bref commentaire de l’arrêt de la
Cour de justice de l’Union européenne, du 15 décembre 2011, Jan Voogsgeerd». Dispoñible no enderezo
web <http://www.obs-droits-marins.fr/4/publication.php?LGG=sp>.
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buques, sobre todo nos casos de intermediación na figura do/a empresario/a maríti-
mo/a. Entendemos, por tanto, que a interpretación efectuada polo TXUE no que ten a
ver co contrato de embarque é excesivamente forzada e perigosa, polo que desde aquí
seguimos a defender a aplicación do criterio dos vínculos máis estreitos43.

4. Outras experiencias na protección fronte aos accidentes de traballo maríti-

mos: a Jones Act americana

A diferenza da nosa experiencia máis próxima, as prácticas desenvolvidas noutros
países nesta materia baséanse na configuración dun sistema mediante o cal sexa posi-
ble estender ou conectar a súa lexislación interna aos supostos que analizamos. Para
estes efectos amósase de grande interese abordar de maneira breve a actividade
xurisprudencial que os tribunais americanos seguiron con vistas á aplicación da
lexislación norteamericana –concretamente a Jones Act44– en substitución da clásica
conexión da lei do pavillón cando se constatar a existencia dunha vinculación econó-
mica do buque cos Estados Unidos.

A Jones Act é unha norma relativa á determinación da lei reitora dos accidentes da
tripulación que aconteceren no transcurso do contrato de embarque. A interpretación
efectuada polos tribunais americanos sobre a disposición relativa ao ámbito subxectivo
da devandita regulación foi obxecto de importantes estudos despois de que do contido
literal do precepto se desprenda que a calquera mariñeiro/a que sexa vítima dun
accidente no transcurso da navegación lle é en principio aplicable a lexislación
americana; mesmo cando se atopar a bordo dunha nave que non navega baixo pavillón
estadounidense.

43 En igual sentido exprésase CARBONE, S. M. (2010) Conflits de lois en droit maritime. [s. l.], L’Académie
de Droit International de La Haye, pp. 147-202.
44 Sobre esta norma, consúltese CARBONE, S. M. (1970) «Legge della bandiera e diritto do lavoro in
alcune recenti decisione statunitensi» Rivista dei Diritto Internazionale privato e processuale, pp. 167-
170. Sobre os antecedentes históricos da Jones Act véxase así mesmo ROBERTSON, D. W. e STURTLEY, M.
F. (1999) «The right to a jury trial in Jones Act cases: choosing the forum versus choosing the procedure»
Journal of Maritime Law and Commerce vol. 30, 4, pp. 655-659. Para un estudo da lei da mariña mer-
cante de 1970, véxase EMERY, S. W. (1971) «The Merchant marine act of 1970» United States Naval

Institute Proceedings 97, p. 38 e ss. En relación coas controversias de traballo véxase GINATTA, F. (1971)
«Applicabilitá del Jones Act ad un rapporto di lavoro su nave straniera» Il Diritto Marittimo [s. n.], p.
131 e ss.
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A xurisprudencia ditada polos tribunais americanos sobre a extensión desta regula-
ción foi flutuante, aínda que pode establecerse un principio común á maior parte destas
opinio iuris. Os tribunais entenderon que con independencia da nacionalidade do bu-
que, da tripulación ou dos propietarios, se do caso concreto era posible determinar a
«American allegiance of the ship-owner» daquela correspondía a aplicación da Jones
Act. Isto é, aínda que a propiedade ou o control do buque formalmente non pertencese
a cidadáns norteamericanos, sempre que o centro da actividade se atopase nos Esta-
dos Unidos ou fose controlado por cidadáns estranxeiros con residencia estable en
territorio estadounidense, despois de que estes están afectados o sistema tributario ou
fiscal norteamericano, o que de seu constituiría un vínculo estreito con aquel país45,
foi frecuente a aplicación da Jones Act.

5. Conclusión

Ao longo das páxinas precedentes pretendeuse realizar un breve percorrido sobre un
dos aspectos concernentes á responsabilidade dos armadores fronte aos accidentes de
traballo marítimos e os problemas que o establecemento das pólizas de seguro priva-
do para a cobertura destes riscos veu ocasionando ao longo do tempo. Así mesmo,
quíxose dar conta da evolución seguida nesta materia para conseguir un sistema de
garantía financeira obrigatoria fronte aos supostos de morte e danos corporais da xente
do mar que, esperamos, se porá en marcha proximamente, dado que xa contamos co
número de ratificacións suficiente para que o CTM06, e consecuentemente a Directi-
va 2009/13/CE, entre en vigor. Por tanto, xa só nos queda agardar para que a protec-
ción da xente do mar nestes casos sexa realidade.
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Resumo

Un sistema de xestión da seguridade e a saúde no traballo necesita cumprir cuns requisitos

xerais e particulares que permitan promover unha serie de boas prácticas para lograr os obxec-

tivos da política aprobada pola organización. A avaliación e o control dos riscos non son unhas

tarefas doadas e precisan duns medios materiais e humanos importantes. Na implementación

e operación do sistema de xestión xogan un papel fundamental os recursos humanos dedica-

dos en exclusiva á seguridade e a saúde no traballo. Cómpre establecer o organigrama destes

recursos e definir as funcións e responsabilidades de cada unha das áreas que comporán o

servizo de seguridade e saúde da empresa, que os estándares coñecidos non detallan. Neste

artigo, partindo do coñecemento das técnicas preventivas, preténdese describir a estrutura dun

servizo de prevención complexo, que poderá tomarse como modelo práctico.

Palabras chave: xestión, seguridade, saúde.

Abstract

A security and safety management system in the workplace must fulfil a number of general and

particular requirements that allow promoting good practices in order to achieve the objectives

of the policy approved by the organization. Risk assessment and control is not an easy task; it

requires significant material and human resources. In the implementation and operation of a

management system the human resources devoted exclusively to security and safety in the

workplace play an essential role. It is necessary to establish the organization chart of these

resources and to define the functions and responsibilities of each of the areas composing the

Security and Safety Service of the company that are not detailed in the known standards. In

this work, based on the knowledge of preventive techniques, the structure of a complex

prevention service is described. This structure can be used as a practical model.

Keywords: management, safety, health.
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1. Introdución

Os estándares sobre xestión da seguridade e a saúde no traballo pretenden ser unha
ferramenta eficaz para conseguir os obxectivos expresados formalmente pola alta di-
rección da empresa. Neste sentido, o estándar OHSAS 18001:2007. Sistemas de xestión

da seguridade e saúde no traballo (AENOR, 2008) indica no seu apartado de planifi-
cación que os procedementos para identificar perigos e avaliar riscos deberán ter en
conta, entre outros aspectos, a infraestrutura, o equipamento e os materiais necesarios
no lugar de traballo. Sinala, así mesmo, que a organización debe establecer, implementar
e manter programas para alcanzar os obxectivos desexados, para o que asignará res-
ponsabilidades e delegará a súa autoridade nos diversos niveis da organización.

Doutra parte, a implementación dun sistema de xestión da seguridade e a saúde no
traballo necesita medios materiais e humanos suficientes e cunhas adecuadas aptitu-
des. Ademais disto, deberán definirse as funcións de cada un dos niveis da organiza-
ción preventiva. Ora ben, os estándares non van alén, e termos como «suficientes»,
«necesarios» ou «aptos» deixan aberto un abano de posibilidades que nos cómpre
concretar.

Nunha primeira aproximación poderiamos dicir que os empresarios, por obriga ou
convencemento, deberán adoptar as medidas necesarias para a protección e a saúde dos
traballadores. En segundo lugar (Directiva 89/391/CEE; Lei 31/1995; Lei 54/2003),
estas medidas tomaranse de acordo cos seguintes principios xerais de prevención:
evitar os riscos; avaliar os riscos que non poidan evitarse; combater os riscos na orixe;
adaptar o traballo á persoa; ter en conta a evolución da técnica; substituír o perigoso
polo que entrañe pouco ou ningún perigo; planificar a prevención na busca dun conxun-
to coherente que integre nela a técnica, a organización e as condicións de traballo, así
como as relacións sociais e a influencia dos factores ambientais no traballo; adoptar
medidas que antepoñan a protección colectiva á individual e dar as debidas instru-
cións aos traballadores.

Para cumpriren con estes principios, os empresarios deberán dispor dun servizo de
prevención composto por un número suficiente de traballadores, que deben ter a aptitude
e a capacidade necesarias, alén de contaren cos medios e o tempo suficientes para o
desenvolvemento da súa actividade segundo os riscos da empresa (Real decreto 39/
1997; Real decreto 337/2010). Ademais, deberán tomar en consideración as capaci-
dades profesionais dos traballadores en materia de seguridade e saúde á hora de estes
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realizaren a tarefa encomendada; garantir que aos lugares con risco grave e específico
só accedan os traballadores que recibisen información suficiente e adecuada; e prever
que as medidas preventivas serán efectivas ante distraccións ou imprudencias dos
traballadores que non foren temerarias.

Para lograr os obxectivos de seguridade e saúde, o equipo de traballadores que
compuxeren o servizo de prevención da empresa terá carácter interdisciplinar: unha
parte deste equipo estará composta polo equipo técnico; a outra, polo equipo médico.
Por outra banda, non podemos esquecer que o éxito ou o fracaso dunha misión radi-
can no traballo de equipo e, xa que logo, a parte técnica e a parte médica deberán
traballar en íntima colaboración na prevención de riscos laborais. É máis, nas empre-
sas máis comprometidas coa saúde dos traballadores, así como por parte dos organis-
mos oficiais tanto internacionais como nacionais responsables da saúde e as condicións
de traballo dos países máis avanzados, considérase que os conceptos de calidade,
seguridade e coidado do medio deben de entrelazarse e constituír un todo inseparable.

Isto é así porque os principios en que se basean tales actividades son coincidentes:
empezan pola dirección; alicérzanse fundamentalmente na actuación preventiva e non
na acción separadora; deben aplicarse en todas as fases do ciclo de vida dos produtos
e en todas as etapas dos procesos produtivos; poden medirse; son tarefa de todos e
lógranse mediante a formación. Ademais, ningún dos dous campos é prioritario: trátase
máis ben das dúas caras dunha mesma moeda, pois calquera actuación na mellora das
condicións de traballo repercute favorablemente nunha mellora da calidade e como
consecuencia nun maior logro da competitividade da empresa.

2. Técnicas preventivas

Dentro das patoloxías laborais, as máis importantes son os accidentes de traballo e as
enfermidades profesionais, aínda que non debemos esquecer factores como a fatiga, o
avellentamento prematuro ou a insatisfacción, entre outros. Tecnicamente falando,
deberiamos entender como accidente de traballo calquera alteración do desenvolve-
mento do proceso produtivo ou que rompe a continuidade dun traballo que non é
desexada e resulta capaz de producir lesións aos traballadores ou danos ás cousas ou
ao medio. A enfermidade profesional, pola súa vez, entenderémola como aquela alte-
ración orgánica ou funcional en cuxa evolución poden distinguirse tres etapas: a alte-
ración propiamente dita, sen sintomatoloxía, reversible ao cesar a exposición ao con-
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taminante; a afectación, con sintomatoloxía específica, que non é plenamente reversible
ao cesar a exposición ao contaminante; e a enfermidade, con secuelas permanentes.

As diferenzas fundamentais entre accidente de traballo e enfermidade profesional
estriban na forma en que se producen, o axente causante e o tipo de dano producido.
Así o accidente de traballo prodúceo de forma repentina un axente material e ten
como consecuencia lesións de tipo traumatolóxico e/ou danos nos equipos, instalacións
e edificios. Pola contra, a enfermidade profesional –segundo criterios médicos, non
legais– producirase despois de que os traballadores estivesen expostos a contaminan-
tes físicos, químicos ou biolóxicos, ou a factores ambientais psíquicos e sociais, du-
rante un período de tempo polo xeral longo, o que causará alteracións orgánicas ou
funcionais.

Como pode deducirse do exposto até o momento, en calquera sistema home-ambiente
o desexable é conseguir eliminar as situacións de risco. Por dificultades técnicas,
económicas e doutra índole, iso non é posible, polo que o que se intenta é conformalos
cuns valores máis ou menos razoables. De calquera xeito, para actuar sobre as situacións
de risco cómpre realizar unha avaliación dos riscos existentes (identificación do perigo,
estimación do risco e valoración do risco) para controlalos posterioremente mediante
a implantación de medidas de prevención e protección (INSHT, 1996).

En cada unha destas fases empregaranse un ou varios dos métodos coñecidos polo
persoal técnico de prevención e a propia experiencia dos técnicos da empresa ou do
sector. Poderiamos tamén falar aquí da análise de seguridade de sistemas, que constitúe
unha rama da prevención de perdas que permite resolver de forma lóxica e sistematizada
os problemas de prevención de riscos. Emprega para iso unha metodoloxía de causas
e efectos, con obxecto de coñecer o comportamento de subsistemas do sistema obxecto
da revisión ou a análise. Algúns dos seus métodos máis coñecidos e empregados son
os seguintes:

a) Avaliación matemática para o control de riscos (mathematical evaluations for

controlling hazards)

b) Análise do modo de fallo, efectos e punto crítico (failure modes effects and criticality

analysis)

c) Análise do risco e a operabilidade (hazard and operability)

d) Índices DOW e MOND para materiais tóxicos e inflamables
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Pola súa vez, a prevención de riscos pode definirse como o conxunto de coñecemen-
tos científicos e medios tecnolóxicos que, aplicados sobre os factores de risco, elimi-
nan ou controlan a súa evolución. Canto á protección, constitúea o conxunto de coñe-
cementos científicos e medios tecnolóxicos que, aplicados sobre a situación de risco
ocupacional, impide ou minimiza as lesións das persoas ou os danos materiais.

Tanto as técnicas preventivas como as de protección van actuar sobre os factores
técnicos (conxunto de elementos e instalacións que os traballadores utilizan para
realizaren a súa tarefa produtiva, con todos os condicionantes que produzan diversas
situacións de risco) e os factores humanos (os traballadores con todos os seus
condicionantes persoais, que crean diversas situacións). No cadro que se presenta a
seguir resúmense as técnicas empregadas e os factores sobre os que actúan estas téc-
nicas en cada caso.

De forma xeral, se comparamos as técnicas e as actuacións, podemos dicir que as
técnicas de prevención son máis efectivas que as de protección, mentres que as técni-
cas operativas de concepción son máis efectivas, de menor custo e de aplicación máis
sinxela que as de corrección. De igual maneira, cabe notarmos que debe actuarse
prioritariamente sobre o factor técnico, mais tamén sobre o factor humano.

Factores sobre os que actúan

Factor técnico ou ambiente Factor humano

- Seguridade no traballo - Seguridade no traballo

- Hixiene industrial - Hixiene industrial

Prevención - Ergonomía - Ergonomía

- Psicosocioloxía ocupacional - Medicina preventiva

preventiva - Psicosocioloxía ocupacional

preventiva

Tipos

de - Seguridade no traballo - Prendas e equipos de

técnicas Protección - Hixiene industrial protección individual

- Socorrismo e primeiros auxilios

Mellora - Ergonomía - Educación sanitaria

- Medicina asistencial

Recuperación - Rehabilitación

- Reinserción
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3. Infraestrutura organizativa, funcións e autoridade específica en materia de

seguridade e saúde

O maior nivel e a efectividade dun sistema de xestión da prevención dependerán das
esixencias impostas pola lexislación, da mentalización e o interese dos empresarios e
da presión sindical. Todas estas condicións son moi variables segundo o país, e mesmo
dentro dunha mesma empresa, ao longo do tempo. En calquera caso, o sistema de
xestión da prevención de riscos laborais deberá abranguer aspectos relativos á consul-
ta e participación dos traballadores, á integración da prevención no sistema de xestión
da empresa e á organización dos recursos especializados en materia preventiva.

Para a planificación das actividades preventivas necesitarase unha estrutura organizativa
e medios materiais, os cales van depender do tamaño da empresa e dos riscos existen-
tes na actividade desenvolvida. No tocante aos recursos humanos especializados na
xestión de riscos laborais, e tomando como referencia a Unión Europea, cando a em-
presa ten máis de 500 traballadores, ou máis de 250 se é potencialmente perigosa
segundo unha determinada relación, deberá constituír un servizo de prevención pro-
pio. En caso contrario poderá recorrer á contratación dun servizo de prevención alleo,
que se encargará de desenvolver todas as actividades preventivas especializadas (Real
decreto 39/1997; Real decreto 337/2010). O servizo de prevención dunha grande em-
presa representa o nivel máis esixente na xestión das condicións de traballo e de saúde.

A planificación da prevención necesita unha programación detallada de actividades
en función dos obxectivos marcados para desenvolver a organización preventiva. Nos
estándares de sistemas de xestión da prevención non se especifica como pode ser o
modelo organizativo e cales son as actividades concretas que deben levarse a cabo,
motivo polo cal consideramos importante deseñar un modelo cunha das estruturas
máis desenvolvidas e complexas, en que describiremos as funcións, a autoridade e a
responsabilidade das persoas que ocupan un posto relevante en cada unha das áreas
de seguridade e saúde no traballo e órganos de representación. Talvez poida converterse
nun modelo para seguir.

3.1. Os órganos de participación e consulta dos representantes sindicais

É fundamental que a dirección da empresa, os diversos departamentos, o servizo de
prevención e os representantes sindicais manteñan reunións periódicas de participa-
ción, información e mellora das condicións de traballo.
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O órgano de representación e mellora de maior nivel é o comité central de condicións
de seguridade e saúde da empresa, que presidirá quen for o/a director/a ou a persoa en
quen delegar. Neste comité tomaranse as decisións máis importantes sobre a xestión
da prevención de riscos e aprobarase o manual de procedementos de prevención de
riscos laborais (INSHT, 2003). Del dependerán a comisión delegada de seguridade e
medicina asistencial, a comisión delegada de hixiene e medicina preventiva e a comi-
sión delegada de fisioloxía, ergonomía e pezas.

3.2. A área de seguridade e saúde no traballo

A xefatura de prevención é a responsable das áreas técnicas: seguridade, hixiene,
ergonomía e contra incendios; e da área médica: medicina preventiva e medicina
asistencial. Será a máxima responsable da xestión da prevención, isto é, da súa planifi-
cación, organización, execución e control segundo a política establecida pola dirección
ou acordada nos órganos de consulta e participación dos traballadores do apartado 3.1.

É a interlocutora da empresa nos devanditos órganos de consulta e participación dos
traballadores nos temas xerais que afectan ás condicións de seguridade e saúde no
traballo. Forma parte do comité central de condicións de seguridade e saúde. Así
mesmo, é a interlocutora da empresa coa administración pública do estado central ou
territorial en temas de seguridade, hixiene, contra incendios, medicina do traballo e
plans de emerxencia.

3.3. A área de seguridade, hixiene, ergonomía e contra incendios

A xefatura desta área preventiva é a responsable de xestionar a política preventiva
adoptada na empresa no que ten a ver con:

a) evitar os accidentes de traballo (seguridade laboral e seguridade de instalacións);

b) evitar e controlar os incendios;

c) evitar as enfermidades profesionais (hixiene industrial);

d) deseñar os postos de traballo, realizar estudos das tarefas e dos individuos
(ergonomía);

e) establecer as características da empresa, a estrutura da organización, as caracterís-
ticas individuais, os factores que inflúen nas tarefas, a tensión, o esgotamento psíqui-
co, as actuacións hostís continuadas, disfuncións etc. (psicosocioloxía aplicada);
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f) informar e formar os traballadores e os seus representantes acerca dos riscos exis-
tentes na empresa (formación);

g) e seleccionar os equipos de protección individual (pezas).

Coordinará as actuacións dos seus servizos cos de medicina de empresa e cos diver-
sos departamentos da empresa. Así mesmo, formará parte do comité central de
condicións de seguridade e saúde e das comisións delegadas deste.

– Dentro desta área de actuación consideraremos separadamente as subáreas de
seguridade laboral e de seguridade das instalacións. A primeira desenvolve a súa ac-
tuación no ámbito lexislativo da mellora das condicións de seguridade e saúde nos
lugares de traballo. Trátase dunha actividade inmediata ou no moi curto prazo, é dicir,
o seu traballo desenvólvese aconsellando e apoiando a liña de produción, para que
aquelas situacións de risco sexan corrixidas ao momento ou o máis axiña posible.
Leva, por tanto, o peso do día a día na prevención de accidentes. O seu traballo apóiase
nos procedementos de traballo de réxime interno.

A segunda desenvolve a súa actuación no ámbito lexislativo da seguridade do produto,
é dicir, da seguridade dos equipos de traballo e as instalacións da empresa. Recompila,
clasifica e ordena a lexislación na materia e emite recomendacións dirixidas á liña de
produción e aos servizos de planta e mantemento para adecuar as instalacións da
empresa aos cambios lexislativos, co ánimo de evitar os accidentes de traballo, non
soamente de cumprir coas disposicións lexislativas.

A súa actuación sitúase máis ben no medio e longo prazo e desenvolverase no ámbito
do deseño e do control con base en todas aquelas disposicións administrativas e nor-
mas de obrigado cumprimento, así como en normas e regras técnicas de agrupacións
ou entidades de carácter público ou privado que comporten melloras na seguridade
dos equipos, instalacións e edificios. Cómpre notarmos que o control que exerce so-
bre a realización das inspeccións e revisións periódicas de equipos e instalacións polas
entidades de inspección e control regulamentario da Administración do Estado, así
como daquelas marcadas dentro dos plans establecidos na empresa, é importantísimo.

– Polo que respecta á hixiene industrial, esta é a área dedicada á prevención técnica
das enfermidades profesionais, no sentido máis amplo. A American Industrial Hygiene
Association (AIHA) defínea como a «ciencia e arte dedicada ao recoñecemento,
avaliación e control daqueles factores ambientais ou tensións emanadas ou provoca-
das polo lugar de traballo e que poden ocasionar enfermidades, destruír a saúde e o
benestar ou crear algún malestar significativo entre os traballadores ou os cidadáns da
comunidade».
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Esta definición, ao igual que a típica división da hixiene industrial en hixiene teórica,
hixiene de campo, hixiene analítica e hixiene operativa, e a súa relación coa medicina
do traballo, permítenos adiviñar o complexo, amplo e tecnificado das tarefas desta
área da prevención. Sen entrarmos en discusións teóricas, diremos que o seu traballo
se realiza fundamentalmente no medio e longo prazo, tanto no ámbito do recoñece-
mento, a avaliación e o control de riscos das instalacións e procesos existentes como
no deseño de novas instalacións. A súa documentación de traballo e a súa metroloxía
son amplas e adecuadas á variedade de axentes físicos, químicos e biolóxicos que
poden existir na empresa.

– No tocante á de ergonomía, será a área encargada do estudo do deseño do posto de
traballo (antropometría e xeometría do posto de traballo, deseño ergonómico de postos
con PVD, confort térmico, ergonomía visual, confort acústico), o estudo da tarefa (car-
ga física, carga mental) e o estudo do individuo (características e condutas humanas).

Na xestión e control dos equipos de protección individual manteranse actualizadas as
disposicións lexislativas que lles afecten e os acordos que se tomen na comisión de
fisioloxía, ergonomía e pezas. Tamén se informará os traballadores e os seus repre-
sentantes das medidas que deban adoptar cando se usen estes equipos.

– Canto a subárea dedicada á loita contra incendios, xoga un papel fundamental nas
actuacións preventivas da empresa, en particular debido ás enormes perdas económi-
cas e ambientais que calquera lume pode causar. O seu traballo ten algo de todo:
atención inmediata, puntual e preventiva nos traballos con risco de incendio; atención
preventiva no medio e longo prazo no deseño e mantemento das instalacións de pro-
tección activa e pasiva contra os incendios; información e formación teórica e prácti-
ca aos traballadores; e colaboración e coordinación con organismos e servizos alleos
á empresa en materia de plans de emerxencia.

3.4. A área da medicina de empresa

Na actualidade existen razóns abondas para pasarmos dun tipo medicina de empresa
obrigatorio, implantado por lei, a outro máis acorde co avance tecnolóxico e os con-
ceptos modernos de benestar social. Algunhas destas razóns son as seguintes:

a) As funcións dos médicos de empresa son sobre todo preventivas.

b) O recoñecemento, a avaliación e o control dos contaminantes existentes no am-
biente de traballo son tarefas realizadas polos hixienistas industriais.
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c) A perda de relevancia da patoloxía profesional clásica por causa da prohibición, a
substitución e/ou o control de produtos perigosos no ambiente laboral, xunto coa
mellora nas condicións de traballo, comportan que a busca e o control de patoloxías
inespecíficas adquiran un protagonismo cada vez maior.

d) A maior cultura dos traballadores, que trae como consecuencia unhas maiores
esixencias de saúde integral.

As esixencias dos traballadores e a obtención dun maior rendemento no traballo son
razóns máis que suficientes para deseñar, acordar e implantar un programa preventivo
que permita detectar, controlar periodicamente, rehabilitar e tratar patoloxías especí-
ficas e inespecíficas. Nun programa destas características deberán ter cabida a
toxicoloxía laboral; as enfermidades cardiovasculares; as deficiencias sensoriais; a
detección precoz do cancro; as vacinacións; as enfermidades derivadas de sobrecar-
gas; as toxicomanías; o control do absentismo ou os estudos epidemiolóxicos laborais.

A xefatura desta área é a responsable de xestionar a política médica da empresa. Co-
ordinará as actuacións dos seus servizos cos de seguridade, hixiene e loita contra
incendios, así como cos diversos departamentos da empresa. Canto á area, contará
con dúas subáreas de traballo: a dedicada á medicina preventiva e a que se ocupe da
medicina asistencial.

– A subárea de medicina preventiva é a encargada da planificación e o control dos
recoñecementos periódicos ordinarios; os recoñecementos médicos específicos
(MSSSI, s.d.); os recoñecementos médicos varios (novo ingreso, reincorporación ao
traballo, cambio de posto etc.); o estudo dos postos de traballo; o estudo, a consulta e
a emisión de informes sobre enfermidades profesionais no tocante á súa prevención e
á declaración das existentes; o estudo, o tratamento e a prevención de toxicomanías; a
identificación e a terapia de enfermidades psicosomáticas; as campañas de vacinación;
as deteccións precoces de cancro de próstata e de mama; o control das baixas por
enfermidades laborais etc.

– A de medicina asistencial é a subárea responsable da planificación e o control da
área de urxencias (sala de urxencias, ambulancia, simulacros e evacuacións etc.); a
área de curas (sala de curas co seu instrumental e medicación, asistencia a acciden-
tes); o control das baixas laborais por accidente; a área de rehabilitación e fisioterapia
(sala de rehabilitación e fisioterapia, aparellos e material, programas de rehabilita-
ción) etc.

FUNCIÓNS, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE DOS RECURSOS HUMANOS NA
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Nunha grande empresa é moi importante o apoio da unidade de laboratorio e farma-
cia, encargada da planificación, a realización e o control das análises clínicas, as análises
toxicolóxicas, a toma de mostras, o estudo e a mellora das técnicas analíticas, os
programas de control de calidade, o arquivo de resultados, a farmacia (medicamentos
e material de curas), a microbioloxía (análise microbiolóxica de cuartos de aseo e
servizos hixiénicos) e os programas de control de pragas na empresa.

Doutra banda, cómpre notarmos como entre os factores ambientais presentes no lugar
de traballo xogan un papel importantísimo os contaminantes químicos, que poden
penetrar no organismo por vía oral, respiratoria (o máis común), cutánea ou parenteral.
Como é natural, os traballadores expostos a un contaminante químico están someti-
dos a un risco que pode rematar por producir un dano no seu organismo. Este dano é
directamente proporcional á concentración do contaminante no medio de traballo, de
modo que o risco diminúe se tamén diminúe a concentración do contaminante, pois os
factores humanos (intrínsecos e extrínsecos), a toxicidade do produto, a velocidade
de absorción do tóxico polo organismo ou o tempo máximo de exposición ao conta-
minante son parámetros que están fixados e poden considerarse constantes.

Existen tres modos de controlar a saúde dos traballadores expostos a contaminantes
químicos:

a) Control ambiental (mediante a hixiene industrial)

O control ambiental consiste en estudar a situación hixiénica do posto de traballo
(hixiene de campo), determinar cualitativa e cuantitativamente os contaminantes exis-
tentes (hixiene analítica) e comparar os valores obtidos cos valores estándares
obrigatorios ou acordados (hixiene teórica). Así coñeceremos a exposición de cada
traballador/a a un determinado produto químico dunha forma directa.

b) Control biolóxico (mediante a toxicoloxía laboral)

No que ten a ver co control biolóxico, este permítenos coñecer e cuantificar de forma
indirecta a exposición de cada traballador/a a un produto químico (analizando e
medindo a súa existencia ou a dos seus metabolitos en tecidos, secrecións, excrecións
ou no aire exhalado) en relación cuns valores de referencia chamados «valores límite
biolóxicos» (BLV).

c) Vixilancia médica (mediante a medicina preventiva)

Mediante recoñecementos médicos específicos, realizados segundo un protocolo
deseñado para cada profesión (MSSSI, s.d.), é posible detectar as afeccións dos
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traballadores motivadas pola súa exposición a contaminantes químicos. Isto tamén
permitirá que mediante a hixiene operativa se adopten métodos de control para redu-
cir os niveis de concentración do contaminante no medio até valores que non sexan
prexudiciais para a saúde.

Vemos, por tanto, a importancia do traballo conxunto e complementario dos especia-
listas das diversas áreas de prevención co obxecto de relacionar niveis admisibles de
exposición con niveis admisibles de saúde. Ora ben, non menos relevante é a relación
existente entre a área de seguridade de instalacións e a área de planta e mantemento
da empresa, a través dos mantementos preventivos.

O mantemento das instalacións, as máquinas e os equipos está encamiñado a asegurar
o seu funcionamento, a manter as necesarias condicións de seguridade e a garantir a
súa operatividade durante un tempo previsto. Unha boa política preventiva de mante-
mento contribúe a elevar os niveis de seguridade, ao aforro económico e a unha boa
calidade dos produtos; xa que logo, este tipo de mantemento debería figurar como
obrigatorio nos regulamentos industriais e ser controlado periodicamente pola admi-
nistración. Doutra parte, tería que aparecer indicado nas instrucións de uso e mante-
mento das máquinas, e o persoal de mantemento debe estar ben formado e mentaliza-
do da importancia do seu traballo.

4. Conclusións

Un sistema de xestión da seguridade e a saúde no traballo permite planificar, organi-
zar e controlar os obxectivos fixados pola organización en materia de seguridade e
saúde mediante os recursos que dispón para tal fin. Tal sistema deberá integrarse no
sistema de xestión global da empresa mediante o plan de prevención.

No plan de prevención da empresa especificaranse o modelo da organización e a
modalidade elixida, xunto cos recursos humanos, técnicos e materiais asignados para
atinxir os obxectivos marcados, que dependerán principalmente do tamaño da empre-
sa e do grao de perigosidade dos riscos existentes.

Por outro lado, a avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva son os
instrumentos fundamentais de xestión da prevención. Os procedementos utilizados
para a realización da actividade preventiva deberán responder por escrito as seguintes
preguntas: que debe facerse?; como se fará?; cando se fará?; quen o fará?

FUNCIÓNS, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE DOS RECURSOS HUMANOS NA
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Se a estrutura organizativa responde adecuadamente a estas formulacións, poderemos
conseguir os obxectivos desexados, mais de non ser así a nosa organización preventi-
va será incapaz de alcanzar as mellores condicións de traballo e de saúde nas nosas
empresas.
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Resumo

A grave crise económico-financeira evidenciou os desaxustes e debilidades dos sistemas de

relacións laborais, e deu lugar a un profundo proceso reformista na Unión Europea en que a

flexiguridade, probada con éxito no sistema regulador danés, se formula como obxectivo prio-

ritario. Nesta liña, e ante o aparente fracaso de intentos anteriores que deixaban moitos aspec-

tos en mans da negociación colectiva, o lexislador español aprobou a Lei 3/2012, do 6 de

xullo. Con todo, ben pode ser que non se trate dunha reforma demasiado equilibrada, por

canto a priori se puxo o acento máis nas medidas de flexibilización que nas de seguridade e

protección que deberían acompañalas. Coméntanse aquí algúns dos aspectos principais desta

lei, así como as luces e sombras na súa interpretación, á espera de resultados en termos de

creación de emprego estable e de calidade.

Palabras chave: mercado de traballo, reforma laboral, flexibilidade interna, seguridade,

flexiguridade.

Abstract

The severe economic and financial crisis has shown the failures and weaknesses of labour

relations systems, giving rise to a profound reform process in the European Union, in which

flexicurity, tested with success in the Danish regulatory system, is considered as a main objective.

In this line, and due to the apparent failure of previous attempts leaving a number of issues in

the hands of collective bargaining, the Spanish legislator has passed the Law 3/2012, July 6th.

However, it may be not such a balanced reform, since a priori more emphasis is placed on

measures of flexibility than on those of safety and protection that should accompany them.

Some of the major aspects of the reform are discussed, as well as the lights and shadows in its

interpretation, while waiting for results in terms of generation of stable and quality employment.

Keywords: labour market, labour market reform, internal flexibility, security, flexicurity.
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1. Introdución

A grave crise dos modelos económico-financieros vixentes tivo unha repercusión in-

mediata e directa nos sistemas produtivos e, por tanto, nos esquemas reguladores das

relacións laborais, ao pór de relevo os seus desaxustes e debilidades e asemade apremar

á adopción de rigorosas medidas de axuste. Isto desembocou nunha reforma laboral

de gran calado, en que a resposta ás circunstancias do mercado laboral español se viu

matizada por fortes presións externas, tanto dos mercados financeiros como, no terreo

político, das institucións internacionais1. Con todo, non é menos certo que desde tempo

atrás as instancias comunitarias veñen solicitando a modernización dos modelos de

relacións laborais no ámbito da Unión Europea (UE) para os adecuar aos novos con-

textos competitivos2. Para iso precísase unha reorganización do traballo que combine

a flexibilidade cuns adecuados niveis de calidade e seguridade no emprego, así como

con garantías de protección social que fagan máis doado o tránsito dun posto a outro

ao longo da vida laboral.

No caso español, a destrución do emprego, maior e máis rápida que noutros países da

contorna, complica moitísimo a situación e fai aínda máis perentoria a actuación do

lexislador. En tal sentido, o preámbulo da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas

urxentes para a reforma do mercado laboral, sinala de xeito expreso tanto a insusten-

tabilidade do modelo laboral español operante até o momento como o carácter, lonxe

de conxuntural, estrutural dos problemas existentes. Así, ante a insuficiencia das re-

formas previamente realizadas (que se cualifican mesmo como de frustradas), xustifí-

case unha reforma integral cuxo principal obxectivo se centra (ou así se pretende) na

creación de postos de traballo. Con este fin, e cando menos a priori, formúlanse medi-

das flexibilizadoras desde o punto de vista da xestión das entidades produtivas, com-

binadas con outras orientadas a favorecer a eficiencia do mercado de traballo e a

reducir a dualidade laboral. En suma, o que o propio lexislador vén cualificar como de

reforma «completa e equilibrada».

1 MONTOYA MELGAR, A. (2012) «La reforma laboral de 2012: los fines y los medios» en ídem e García

Murcia, J. (dirs.) Comentarios a la reforma laboral de 2012. Cizur Menor, Thomson Civitas Aranzadi,

p. 10 e ss.

2 Parece que se reflicte en distintos documentos. En particular, no Libro Verde «Cooperación para unha

nova organización do traballo», COM(1997) 128, do 16 de abril.
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2. A flexiguridade como obxectivo prioritario da política de reforma do mercado

de traballo na contorna europea

O concepto de flexiguridade, segundo é arestora concibido na contorna comunitaria,
ten a súa orixe nas prácticas do mercado laboral danés, deseñadas como unha forma
axeitada de compatibilizar as necesidades competitivas das empresas coa salvagarda
dos dereitos dos traballadores, e adaptalas a ela, para estes non se veren prexudica-
dos3. Esta formulación extrapólase ao conxunto da UE para integrala e interpretala
como a estratexia que cómpre seguir na necesaria reestruturación do marco laboral,
mais con matizacións4.

A devandita acción integradora iníciase xa no Libro Verde «Cooperación para unha
nova organización do traballo» elaborado pola Comisión Europea en 19975, resposta
lexislativa ao desafío que supoñía conciliar as conquistas sociais coas demandas de
flexibilidade das entidades produtivas6, ou o que é o mesmo, os intereses sociolaborais
e económicos, con plena consciencia xa naquel momento da crise dos modelos laborais
imperantes e da necesidade de explorar novas vías para unha adecuada xestión duns
sistemas de traballo cada vez máis baseados en elevadas cualificacións, así como na
confianza nun desempeño de calidade.

3 Véxase MADSEN, P. J. (2008) «Flexiseguridad: ¿un nuevo programa para la reforma del mercado laboral

en Europa?» Boletín Económico de ICE 2950, p. 17 e ss. O autor analiza o concepto e as formas de

flexiguridade, así como postula o caso danés como evidencia do funcionamento e as bondades do mode-

lo para a súa integración na Estratexia de Lisboa.

4 Véxanse, entre outros, KLAMMER, U. (2007) «Flexiseguridad: perspectiva Europea» Revista del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales núm. extraord., pp. 117-143; e LEONARDI, L.; MARTÍN ARTILES, A.;

MOLINA, O.; CALENDA, D. e CARRASQUER OTO, P. (2011) «¿Es exportable la flexiseguridad? Un estudio

comparado de Italia e España » Cuadernos Laborales 29(2), pp. 417-443.

5 Cuxo texto recolle a xa mencionada COM(1997) 128, do 16 de abril.

6 Ao dar resposta, entre outras (p. 4 e ss.), ás interrogantes sobre como organizar a formación e a reciclaxe

dos individuos de maneira que a man de obra poida satisfacer as cada vez maiores necesidades de

cualificación e competencia; como adaptar a lexislación social para ter en conta as novas tendencias do

emprego; como cambiar os sistemas salariais e as estruturas organizativas en que se basean; como adap-

tar as disposicións de tempo de traballo en función da nova situación; como aproveitar as novas tenden-

cias do emprego en relación coa igualdade de oportunidades; como desenvolver estruturas organizativas

máis flexibles nos servizos públicos; ou como apoiar axeitadamente as empresas, en especial as pequenas,

que desexan o cambio mais carecen dos recursos e/ou a experiencia para o poren en práctica.
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A aposta renovadora está en consonancia co indicado no tamén Libro Verde «Moder-
nizar o dereito laboral para afrontar os retos do século XXI»7, de conformidade co
acordado na Estratexia de Lisboa e o obxectivo de crecemento sustentable, incluída a
xeración de máis e mellores empregos. O alcance deste documento resultou significa-
tivo non só polo seu valor normativo, senón por formular o reto de modernizar o
corpus lexislativo laboral e facelo máis acorde aos requirimentos dun mercado flexi-
ble e inclusivo8. Con el pretendíase, dalgunha maneira, instalar no seo da UE un deba-
te público centrado na necesidade acuciante de modernizar e adecuar a normativa ás
novas circunstancias dos mercados de traballo, compatibilizando tres piares ou aspec-
tos fundamentais como son a flexibilidade das relacións laborais, a seguridade no
emprego e a redución da segmentación do mercado de traballo (a tamén denominada
«dualidade laboral»).

Así as cosas, todo apuntaba a que a modernización-flexibilización das relacións laborais
ía ser unha das claves fundamentais –talvez a máis importante– para unha adaptación
exitosa de empresarios e traballadores á nova conxuntura socioeconómica9. Neste
sentido, o Consello de Europa instaba os estados membros a empregaren todos os
recursos posibles para lograr unha man de obra formada e con potencial capacidade
de adaptación a uns novos escenarios condicionados tanto pola mundialización ou
globalización económica como polo avellentamento da poboación, para o cal se leva-
ron a cabo accións co triplo obxectivo (común a escala comunitaria) do pleno emprego,
a produtividade laboral e a cohesión social10.

Sobre esta base, aínda carente dunha definición única e/ou estandarizada, a idea da
flexiguridade ben cedo se estendeu no ámbito comunitario, en que se concibiu como
unha estratexia integrada para potenciar asemade a flexibilidade e a seguridade no

7 COM(2006) 708, do 22 de novembro.

8 Véxase MONEREO PÉREZ, J. L. e FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. (2007) «El debate europeo sobre flexiseguridad

en el trabajo (reflexiones en torno al «Libro Verde» de la Comisión de las Comunidades Europeas» Lan

Harremanak. Revista de Relaciones Laborales 16, pp. 167-244.

9 HERRÁIZ MARTÍN, M. S. (2008) «La puesta en práctica de la flexiseguridad: ¿una posición mágica para

los problemas de empleo en los países de la Unión Europea?» Revista del Ministerio de Trabajo e

Inmigración 72, pp. 231-250.

10 O carácter crucial do aumento da capacidade de resposta dos mercados de traballo europeos á hora de

pularen a actividade económica e as melloras en termos de produtividade reiteraríase no informe anual

de 2006 da Comisión sobre o crecemento e o emprego, COM(2006) 30 final, ao igual que en moitos

outros documentos elaborados a partir dos referentes comunitarios.
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mercado laboral11. En esencia, o fin último non é senón garantirlle á cidadanía da UE
un «elevado nivel de seguridade no emprego», traducido para os efectos prácticos en
facilidades de acceso ao mercado de traballo e permanencia nel, tanto ao inicio da súa
vida laboral como durante o seu transcurso, e con independencia do signo do ciclo
económico. Esta liña argumental encóntrase integrada nos principios da Estratexia
europea para o emprego 202012, máxime cando unha das súas directrices insta especi-
ficamente os estados membros a «promover a flexibilidade combinada coa segurida-
de no emprego» reducindo a segmentación do mercado de traballo, mais contando
coa opinión dos interlocutores sociais13.

Segundo se desprende do libro verde de 2006, constatarase unha avultada prolifera-
ción de modalidades contractuais –algunhas delas atípicas– utilizadas polas empresas
para manter as súas taxas de competitividade, a que os empregadores recorren para
evitaren o custo que supón o respecto das normas relativas á protección do emprego,
os prazos de aviso previo e o pagamento das correspondentes cotizacións sociais. Ora
ben, un mercado de traballo máis flexible e inclusivo é a vía para que as empresas
poidan adaptarse rapidamente á evolución das preferencias dos consumidores e á
imparable evolución tecnolóxica, e facer uso de novas oportunidades para atraer e
reter unha man de obra máis diversificada mercé a unha mellor adecuación da oferta
e demanda de traballo. Iso, pola súa vez, serviralles aos traballadores para elixiren
entre un maior número de opcións no tocante ao horario laboral e as oportunidades de

11 Así se desprende do texto da comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao

Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións «Cara aos principios comúns da

flexiguridade: máis e mellor emprego mediante a flexibilidade e a seguridade», COM(2007) 359, do 27

de xuño. Véxase tamén LAULOM, S. (2007) «El enfoque comunitario del concepto de flexiseguridad»

Relaciones Laborales 2, pp. 139-156.

12 En consonancia coa máis ampla «Europa 2020. Unha estratexia para un crecemento intelixible, sus-

tentable e integrador», COM (2010) 2020, do 3 de marzo, e as Directrices para as políticas de emprego

dos estados membros (2005-2008) previas, aprobadas por decisión do Consello do 12 de xullo de 2005

(2005/600/CE).

13 Véxase tamén TANGIAN, A. (2007) «Flexiseguridad europea: conceptos (definiciones operativas), me-

todología (instrumentos de seguimiento) y políticas (implantaciones consistentes)» Lan Harremanak.

Revista de Relaciones Laborales 16, pp. 99-154. Así mesmo, a xa mencionada comunicación da Comi-

sión Europea «Cara aos principios comúns da flexiguridade: máis e mellor emprego mediante a

flexibilidade e a seguridade» (posición da CES adoptada polo seu comité executivo na xuntanza que tivo

lugar os días 17 e 18 de outubro de 2007).

MARÍA PURIFICACIÓN GARCÍA MIGUÉLEZ

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 69-84



75

carreira, cun maior equilibrio entre a vida familiar, o traballo e a educación, así como
cunha maior responsabilidade individual14.

Non obstante, tal tendencia flexibilizadora de facto operou en ausencia dunha necesa-
ria adaptación do dereito laboral e do contido dos convenios colectivos de aplicación
de acordo cos requirimentos da realidade. É, xa que logo, preciso axustar a balanza co
fin de restaurar o equilibrio entre flexibilidade e seguridade, pois a regulación máis
flexible das relacións laborais non ten por que implicar unha redución dos niveis de
protección social se se implementan políticas activas conformes a unha formulación
integradora.

É máis, malia que todos están inmersos no proceso de transición cara a un mercado de
traballo flexible, as diferenzas entre os socios comunitarios son evidentes15, aínda que
ocorre o contrario canto á presenza de lexislacións ríxidas en materia de protección
do emprego, que tenden a reducir o dinamismo do mercado laboral e a repercutir
negativamente nas expectativas de emprego dos colectivos máis sensibles ás
flutuacións, como as mulleres, os mozos e os traballadores de idade avanzada. Tamén
son constatables os efectos negativos sobre a produtividade das empresas dos esforzos
limitados a unha desregulación marxinal que, ao manter practicamente intacta a nor-
mativa aplicable aos contratos «clásicos», en definitiva o único que logrou é favore-
cer a segmentación dos mercados de traballo. Outra evidencia é que, dalgunha maneira,
as políticas de protección do emprego non deron os seus froitos na medida en que os
traballadores se senten máis protexidos polos sistemas de axuda fronte ao desemprego
que polas devanditas medidas16.

É por todo iso que o modelo de flexiguridade debería incluír sistemas de subsidio ben
deseñados e acompañados de políticas laborais activas, para afrontar con éxito os
desequilibrios xerados no mercado de traballo e así poder poñerlles fin. Porén, e aínda
que a acción na escala europea vén marcada polo acervo social existente, que estable-

14 Segundo reflicten datos como os da Enquisa de poboación activa da Unión Europea 2005, os contratos

de duración determinada, os contratos a tempo parcial, os contratos puntuais, os contratos a través das

empresas de traballo temporal e os traballadores por conta propia viñeron sendo os elementos caracterís-

ticos dos mercados de traballo europeos na época recente.

15 Así o sinalan os sucesivos informes sobre o emprego en Europa, sinaladamente cando se fai referencia

á implementación do modelo nos países mediterráneos. Véxase LEONARDI, L.; MARTÍN ARTILES, A.; MOLINA,

O.; CALENDA, D. e CARRASQUER OTO, P. (2011) op. cit., pp. 417-443.

16 De acordo co que indican os resultados deses mesmos informes.
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ce pautas xeneralistas e complementarias das accións dos países, non é menos certo
que na práctica a tarefa de protexer as conquistas sociais e condicións laborais, así
como a mellora da calidade do traballo en cada un dos estados membros, depende
destes últimos. A consecución do ideal comunitario queda, pois, fundamentalmente
en mans das lexislacións nacionais e da eficacia no relativo á aplicación e o control
das medidas adoptadas no ámbito nacional17.

3. Concepto e amplitude das medidas de flexibilidade interna na Lei 3/2012, do 6

de xullo

Desde o punto de vista interno da xestión empresarial, a flexibilidade nas relacións
laborais preséntaselle ao lexislador como unha demanda de medidas orientadas a eli-
minar, ou cando menos minorar, os efectos negativos da crise económica no mercado
de traballo, alternativa á destrución de emprego, sen causarlles prexuízos e inseguri-
dades aos traballadores, que son a parte máis feble da relación laboral18.

A idea xa estivo presente nas reformas anteriores á actual, malia que pola vía da
negociación colectiva. Así, o art. 2 do Real decreto lei 7/2011, relativo ao contido e a
vixencia dos convenios, modificaba o apartado 3 do art. 85 do Estatuto dos traballadores
(ET) para introducir como contido obrigatorio destes a adopción de medidas a prol da
flexibilidade interna das empresas, co obxecto de favorecer a súa posición competiti-
va e a súa capacidade de resposta ás demandas do mercado de bens e servizos, á vez
que propiciar a necesaria estabilidade no emprego. Esta alusión, no entanto, limitábase
a dous aspectos moi concretos, a distribución irregular da xornada e os procedementos
e períodos temporais para a mobilidade funcional, sometidos á negociación previa
por parte de axentes sociais e empresa.

Con todo, talvez como consecuencia da inactividade ou da falta de acordo entre os
empresarios e os axentes sociais, polo empeño en seguir as pautas marcadas polas
directrices europeas ou pola urxencia na toma de decisións debido ás alarmantes ci-
fras de desemprego, en continuo aumento, a nova reforma prescindiu do concepto de

17 MADSEN, P. J. (2008) op. cit., pp. 17-24. Véxase tamén o Libro Verde «Modernizar o dereito laboral

para afrontar os retos do século XXI», COM(2006) 708, do 22 de novembro, p. 7.

18 VALDÉS DAL-RÉ, F. e LAHERA FORTEZA, J. (2010) La flexiseguridad laboral en España (Documento de

trabajo 157/2010). Madrid, Fundación Alternativas, p. 51.
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«flexibilidade negociada»19 e a Lei 3/2012, do 6 de xullo, incluíu contundentes medi-
das flexibilizadoras máis alá das previamente apuntadas, cunha clara intención de
garantir o desbloqueo ante a falta de acordos. En concreto, o capítulo III sinala como
medidas incentivadoras da contratación diversos mecanismos de adaptación das
condicións de traballo ás circunstancias (cambiantes) de cada entidade, concretadas
nos seguintes seis puntos chave:

1) En primeiro lugar, reformúlase o sistema de cualificación profesional20, desblo-
quéase o posible desacordo no proceso negociador e inclúese a correspondente previ-
sión «ou no seu defecto acordo entre a empresa e os representantes dos traballado-
res», ou mesmo, podería engadirse, entre empresarios e traballadores naquelas entidades
de pequeno tamaño onde non existen representantes dos traballadores. A figura do
«grupo profesional» substitúe a de «categoría profesional», até o momento vixente,
para adaptar o sistema e facelo máis viable e eficaz coa inclusión de varias categorías
profesionais dentro dun mesmo grupo, no sentido de reunir, con carácter unitario e
unificador, «as actitudes profesionais, titulacións e contido xeral da prestación» por
parte dos traballadores, o cal significa ampliar as competencias ao incluír distintas
tarefas, funcións, especialidades profesionais ou responsabilidades asignadas a cada
traballador/a (art. 8 da Lei 3/2012).

Nesta orde de cousas, convén tamén pórmos de relevo a ausencia de alusión (antes
existente) do art. 22 do ET ao concepto de «nivel retributivo», en tanto que após o
acordo entre empresarios e traballadores plasmado no contrato de traballo a estes vai
asignárselles un determinado grupo profesional, especificándose en cada caso o contido
da prestación laboral concreta coa atribución de todas ou algunhas das funcións
correspondentes ao devandito grupo. Matízase, incluso, que en caso de pactar unha
polivalencia funcional a equiparación se realizará en virtude das funcións que sexan
desempeñadas «durante máis tempo», fronte á referencia ás funcións que resultasen
«prevalentes» incluída na anterior regulación.

2) En segundo lugar, e ao abeiro de razóns técnicas, organizativas ou de produción,
víronse alteradas as previsións referentes á mobilidade funcional (art. 10 da Lei 3/
2012 e art. 39 do ET), evidentemente facilitada pola modificación na clasificación
profesional, toda vez que se amplía o contido obxecto da prestación laboral ao se

19 SÁEZ LARA, C. (2012) «Medidas de flexibilidad interna: movilidad funcional, geográfica y modifica-

ciones sustanciales de condiciones de trabajo» Temas Laborales 115, pp. 223-273.

20 Véxase, entre outros, AGUILERA IZQUIERDO, R. (2012) «Clasificación profesional, movilidad y modifi-

caciones sustanciales de condiciones de trabajo» en Montoya Melgar, A. e García Murcia, J. (dirs.)

Comentarios a la reforma laboral de 2012. Cizur Menor, Thomson Civitas Aranzadi, pp. 127-150.
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incluír as funcións atribuídas a varias das anteriores «categorías profesionais»21. Cabe
ademais a posibilidade de pactar alternativas máis viables para a empresa pola vía do
descolgamento salarial exposta no art. 82.3 do ET, cando as pretensións no tocante ás
funcións excedan os límites da mobilidade funcional previstos no seu art. 39.

3) Algúns aspectos da mobilidade xeográfica tamén se viron alterados (art. 11 da Lei
3/2012)22. Así, prescíndese da intervención da Administración laboral para os efectos
de paralizar o proceso durante un período inferior ou igual aos seis meses ante a falta
de acordo entre empresarios e traballadores (art. 40 do ET); inclúese a protección do
dereito á saúde (art. 40.3.3) e considérase a posibilidade –sexa por convenio colecti-
vo, sexa por acordo alcanzado no período de consultas– de establecer prioridades de
permanencia (fronte á mobilidade xeográfica) en favor de certos colectivos, como
traballadores con cargas familiares, persoas de idade avanzada ou con discapacidade.
Amplíase así a previsión contida no art. 40.5 do ET, xa que tal prioridade de perma-
nencia era antes exclusiva dos representantes dos traballadores.

4) Os termos da modificación substancial das condicións de traballo víronse así mes-
mo afectados polos mecanismos flexibilizadores, ao se reduciren prazos (por exem-
plo, de trinta a quince días a antelación mínima para notificar a data de efectividade
das modificacións substanciais das condicións de traballo de carácter individual) e
suprimírense as previsións do art. 41.6 do ET. Remítese agora procedementalmente
ao tamén remozado art. 82.3, co que dalgunha maneira se pretende eliminar trámites
e axilizar o proceso (art. 12 da Lei 3/2012 e art. 41 do ET)23.

5) Outro dos factores de impacto reformista é a suspensión do contrato de traballo e a
redución da xornada por causas económicas, técnicas, organizativas ou produtivas,
cuxa nota característica máis salientable é o cambio da súa regulación, por ser trans-
formado de forma importante o procedemento que debe seguirse para se adoptaren
tales medidas (art. 13 da Lei 3/2012 e art. 47 do ET)24. Deste xeito, e en primeiro

21 Véxase, entre outros, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. (2012) «Medidas para favorecer la flexibilidad

interna en las empresas en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral» en

ídem e Mercader Ugina, J. R. (dirs.) La regulación del mercado laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y

de los aspectos laborales del Real Decreto 20/2012. Valladolid, Lex Nova, pp. 267-274.

22 SEMPERE NAVARRO, A. V. (2012) «Flexibilidad interna» en ídem e Martín Jiménez, R. Claves de la

reforma laboral de 2012. Estudio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, y del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13

de julio. Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, pp. 215-217.

23 Véxase, entre outros, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. (2012) op. cit., p. 276.

24 Véxase a análise realizada en GONZÁLEZ ORTEGA, S. (2012) «Suspensión del contrato y reducción de

jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor» en
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lugar, existe a obriga de establecer un período de consultas cos representantes dos
traballadores, aínda que os empresarios non van quedar supeditados ao seu resultado:
malia que preceptivo, non será vinculante en caso de resultado negativo ou falta de
acordo, polo que o proceso pode finalizar coa decisión unilateral destes de impor a
suspensión ou redución da xornada laboral.

A devandita previsión vai acompañada doutras tales como a de suprimir o requisito de
autorización administrativa, pasando a asumir a Administración laboral tarefas
unicamente de supervisión (e na práctica só durante o período de consultas) e de
fiscalización da decisión dos empresarios (sobre todo cando é unilateral), que poderá
impugnar. Isto último podería dar lugar á nulidade do acordo se del se desprendese
que foi subscrito en fraude de lei ou ben circunstancias de dolo, coacción ou abuso de
dereito, así como de se vulneraren dereitos fundamentais e de se empregaren criterios
discriminatorios, ou de se detectar que se fomenta a percepción de prestacións por
desemprego de forma indebida.

En terceiro lugar, entra en xogo o recoñecemento da entrada no proceso, en que actua-
rá o Servizo Público de Emprego na medida en que debe ser informado do inicio do
correspondente procedemento de suspensión do contrato de traballo e redución da
xornada laboral, e tamén na medida en que se lle outorga unha certa capacidade ins-
pectora para verificar a corrección e adecuación das decisións dos empresarios, por se
xeraren adoito situacións legais de desemprego que dan lugar á percepción das
prestacións que xestiona. Xa que logo, o Servizo Público de Emprego pode chegar a
impugnar decisións de se detectaren irregularidades cualificables como de fraude por
dar lugar a prestacións indebidas (moi prexudiciais para o sistema de protección social).

6) Así mesmo, posibilítase recorrer á fórmula de descolgamento do correspondente
convenio de aplicación25, ao presumir o lexislador que por medio desta opción vén
proporcionárselle á patronal unha vía de escape idónea fronte á nada desexable alter-
nativa da extinción de contratos de traballo cando as circunstancias da conxuntura
económica fixeren perigar a viabilidade das súas empresas.

Neste sentido, as medidas reformistas outorgan unha clara prioridade de aplicación
aos convenios colectivos de empresa, con garantías para evitar límites a tal prioridade.
Desta forma, calquera outra modalidade de convenio de ámbito superior queda rele-

García-Perrote Escartín, I. e Mercader Ugina, J. R. (dirs.) La regulación del mercado laboral. Un

análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos laborales del Real Decreto 20/2012. Valladolid, Lex Nova,

pp. 283-315.

25 Tanto en materia de mobilidade como de cualificación profesional e de descolgamento no salario.
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gada ante o de empresa. Tivo lugar unha ampla reforma do art. 83 do ET que redundou
nunha clara ampliación das materias afectadas (e, xa que logo, do posible obxecto de
descolgamento), incluíndo aspectos como os relativos á xornada, o horario e a distri-
bución do tempo de traballo, o réxime de traballo en quendas ou a planificación dos
períodos vacacionais –aos cales xa se fixo alusión– e outros xa contemplados na regu-
lación anterior, como no tocante ao sistema de remuneración e contía salarial (agora
máis especificados), ao sistema de traballo e rendemento ou ás melloras voluntarias
da acción protectora da Seguridade Social.

Todo iso non significa senón a plena lexitimación dos empresarios para modificaren a
contía do salario base e/ou os complementos salariais, nomeadamente os vinculados á
situación ou aos resultados da empresa, e outro tanto cabe dicirmos no relativo ao
aboamento ou compensación de posibles horas extraordinarias, toda vez que son con-
sideradas xustificativas dun hipotético descolgamento as «causas económicas, técni-
cas, organizativas ou de produción»26. Máis aínda, é clara a ampliación do precepto
legal, pois ademais especifica que debe entenderse por cada unha destas causas e
inclúe previsións como «a existencia de perdas actuais ou previstas, ou a diminución
persistente do seu nivel de ingresos ordinarios ou de vendas». Confírmase, pois, unha
vez máis, a forte aposta pola flexibilidade interna.

4. Luces e sombras das medidas flexibilizadoras introducidas pola Lei 3/2012, do

6 de xullo

Aínda que desde os seus inicios o dereito do traballo tivo presente o propósito de
paliar as desigualdades económicas e sociais inherentes á materialización da relación
laboral, non é menos certo que parece que os postulados tradicionais, centrados na
concreción e defensa dos dereitos dos traballadores como parte máis vulnerable da
relación, entraron en crise27 como resultado da concorrencia de factores como os rápi-
dos e contundentes avances tecnolóxicos, a forte intensificación dos niveis competiti-

26 Unha interesante análise a este respecto atópase en CASTRO ARGÜELLES, M. A. (2012) «Descuelgue

salarial e inaplicación de condiciones pactadas en convenio colectivo» en Montoya Melgar, A. e García

Murcia, J. (dirs.) Comentarios a la reforma laboral de 2012. Cizur Menor, Thomson Civitas Aranzadi,

pp. 371-404.

27 Por estaren baseados nunha concepción que arestora non semella sustentable, a cal xira á volta do

concepto de contrato de traballo permanente e a tempo completo, presente no Libro Verde da Comisión,

COM(2006) 708, do 22 de novembro (p. 5). Véxase VALDÉS DAL-RÉ, F. (2010) «El debate de flexiseguridad

en la Unión Europea (I)» Relaciones Laborales 26, pp. 1-10.
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vos derivada da globalización económica ou a diversificación da oferta de bens e
servizos para lle dar resposta á demanda dos consumidores. Todo iso fai necesario un
redeseño estrutural, co fin de adaptar as estruturas organizacionais á nova situación, o
que pasa pola evolución cara a sistemas flexibles de horarios e salarios, a adecuación
dos tamaños dos cadros de persoal ás necesidades dos ciclos produtivos, unha maior
diversidade contractual, unha reformulación conceptual da formación profesional ao
servizo da flexiguridade28 etc. Non obstante, iso non debería de ningún modo supor a
total desregulación e desprotección dos traballadores a prol da parte forte da relación
laboral, pois cómpre non esquecermos que se require a participación de ambas nos
procesos de xeración de riqueza.

Tal e como reza o preámbulo da Lei 3/2012, do 6 de xullo, a actual reforma, aínda que
adaptada ás necesidades do mercado de traballo español, segue a estela da política
laboral comunitaria ao apostar polo equilibrio entre a flexibilidade que demandan os
empresarios para xestionar máis eficazmente os seus cadros de persoal e a necesaria
garantía duns niveis adecuados de seguridade no emprego e protección social. Segun-
do o lexislador, con ela preténdese satisfacer os lexítimos intereses duns e outros,
polo que asegura que «gañan todos». Así as cosas, a adopción de medidas tería que
verse acompañada pola paralela adaptación do ordenamento xurídico regulador das
relacións de traballo á nova situación, aínda que sen relegar a un segundo plano o
factor político da función social do dereito do traballo29. O contrario podería dar lugar
a desequilibrios difíciles ou imposibles de compensar.

Até hoxe, as reformas incidían significativamente na necesidade de flexibilizar o sis-
tema español de relacións laborais30, por se evidenciar unha elevada e mesmo excesi-

28 Véxase GARCÍA MIGUÉLEZ, M. P. (2012) «La apuesta por la formación permanente: realidad y perspec-

tivas en cuanto a incorporación y permanencia en el empleo en un contexto socioeconómico hostil».

Relatorio presentado no XXII Congreso Nacional de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, que

tivo lugar en Donostia-San Sebastián os días 17 e 18 de maio (no prelo). Tamén GARCÍA MIGUÉLEZ, M. P.

(2012) «La formación profesional: pieza clave para la conciliación laboral y familiar» en Fernández

Prieto, M. e Cabeza Pereiro, J. (dirs.) Políticas de conciliación, permisos parentales y empleo. Albacete,

Bomarzo, p. 101 e ss.

29 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. (2012) «La versión política 2012 de la reforma laboral permanente. La afec-

tación del equilibrio del modelo laboral» en García-Perrote Escartín, I. e Mercader Ugina, J. R. (dirs.)

La regulación del mercado laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos laborales del Real

Decreto 20/2012. Valladolid, Lex Nova, pp. 40-41.

30 Sirvan de exemplos recentes o Real decreto lei 7/2011, do 10 de xuño; a Lei 35/2012, do 17 de

setembro, ou o Real decreto lei 10/2012, do 16 de xuño.
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va sensibilidade e vinculación deste ao signo dos ciclos económicos e as maiores ou
menores taxas de desemprego asociadas. Dada a rixidez normativa, a solución deixouse
en mans da negociación colectiva e, sobre todo, do acordo empresarial, o que polo
visto non satisfixo as expectativas existentes como mecanismo flexibilizador debido,
entre outros motivos, ao seu escaso desenvolvemento. Este foi precisamente un dos
principais argumentos xustificativos para proceder á reforma laboral de 2012, en que
se practica unha intervención que vai alén do que até o momento se atrevera o lexislador,
até o punto de se adoptaren solucións normativas que poderían comprometer seria-
mente aspectos laborais que requiren modelos laborais equilibrados.

Así, optouse por potenciar «inusitadamente o poder do empresario na administración
das condicións de traballo, en detrimento do poder contractual colectivo dos
traballadores», ao se lle atribuír a aquel toda unha serie de mecanismos legais que o
facultan para adoptar decisións case de maneira unilateral31, e en boa medida ampara-
das pola necesidade de evitar os prexuízos da perpetuación de situacións de bloqueo
na negociación colectiva. Parece así que se trata de accións encamiñadas a diminuíren
a presión sobre os pequenos empresarios das decisións consensuadas polos grandes
sindicatos e federacións de empresarios, que dun modo ou outro poden entenderse
como xeradoras de desemprego ao engadiren dificultades á viabilidade dalgunhas
empresas, polo que se actúa priorizando e potenciando a negociación colectiva no
ámbito da empresa.

Porén, a pesar das boas intencións reformistas do actual executivo e do seu interese
por reactivar a actividade económica e o mercado de traballo, non faltan voces
discordantes que entenden as novas medidas lesivas para os intereses dos traballadores,
por seren adoptadas en ausencia de concertación social e deslexitimando os sindica-
tos no proceso de reforma32, unha situación talvez motivada e asemade derivada dos
frustrados intentos de acordo previos que viñan bloqueando sistematicamente calquera
intento significativo de reforma. A cuestión en todo caso subxacente é se as medidas
flexibilizadoras e de seguridade están aquilatadas, xa que ambos os conceptos son
construtos multidimensionais que poden materializarse de moi diversas formas33. Deste

31 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. (2012) op. cit., p. 42.

32 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. (2012) op. cit., p. 44.

33 MADSEN, P. J. (2008) op. cit., p. 17 e ss.
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modo, cabería falarmos de flexibilidade desde catro perspectivas diferentes: numéri-
ca, da xornada laboral, funcional e salarial34.

Tal e como suxiren diferentes expertos35, desde o enfoque máis innovador do concep-
to de flexiguridade a interpretación máis axeitada pasa por vincular cada perspectiva
a fórmulas que ofrezan seguridade36. Así, a seguridade no posto de traballo pode refe-
rirse á permanencia nel, protexendo o emprego na mesma empresa, mais tamén podería
interpretarse como garantía de seguir traballando, malia que non necesariamente no
mesmo posto nin na mesma entidade, para o que sería necesario recalcar a necesidade
de dispor dunhas adecuadas políticas de educación, de formación e laborais.

Outro piar fundamental da seguridade ten a ver coa garantía dun mínimo nivel de
ingresos ante hipotéticas situacións de desemprego, enfermidade ou accidente que
debería canalizarse a través dos sistemas públicos de transferencia de ingresos (tales
como os sistemas de prestacións económicas e por desemprego) unha vez se materia-
lizasen as continxencias. Cumpriría que resultase viable, así mesmo, o concepto de
seguridade combinada, consistente en compatibilizar a vida laboral e a privada a tra-
vés de programas de xubilación, baixas por maternidade, traballo non-remunerado no
sector do voluntariado etc.

Non en van as conclusións do Consello de Europa do 28 e 29 de xullo de 2012 insis-
ten na aposta polo «pacto para o crecemento e o emprego» nun marco coherente de
actuación no nivel dos nacionais, da Eurozona e do conxunto da UE, con todos os
instrumentos e políticas dispoñibles e o firme compromiso de cumprir os obxectivos
da Estratexia Europa 2020, facendo fincapé nalgúns aspectos chave:

a) afrontar eficazmente o desemprego e as consecuencias sociais da crise;

b) continuar as reformas encamiñadas á mellora dos niveis de emprego;

c) redobrar os esforzos en favor do emprego xuvenil, especialmente no relativo a
mellorar as posibilidades de acceso á primeira experiencia laboral, da participación

34 Segundo o modelo ideado por Atkinson en 1984 e retomado por outros moitos autores, entre eles

KALLEBERG, L. A. (2001) «Organizing Flexibility: The Flexible Firm in a New Century» British Journal

of Industrial Relations 39, pp. 479-504.

35 MADSEN, P. J. (2008) op. cit., p. 17 e ss.

36 WILTHAGEN, T. e TROS, F. (2004) «The concept of «flexicurity»: a new approach to regulating employment

and labour markets» Transfer: European Review of Labour and Research 10(2), pp. 166-168.

A FLEXIBILIDADE NA XESTIÓN INTERNA DAS EMPRESAS E A SÚA REPERCUSIÓN SOBRE
A SEGURIDADE NO EMPREGO DOS TRABALLADORES TRAS A APROBACIÓN DA LEI 3/2012,

DO 6 DE XULLO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REFORMA DO MERCADO LABORAL
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no mercado de traballo (co obxectivo de que, logo de acabaren os seus estudos, os
mozos reciban unha boa oferta de emprego no prazo de poucos meses) e da formación
permanente, incluídos períodos de prácticas ou aprendizaxe que poidan contar co
apoio do Fondo Social Europeo;

d) e deseñar e implementar políticas eficaces para loitar contra a pobreza e axudar os
grupos e colectivos vulnerables.

En tal sentido, os estados membros da UE comprometéronse a aplicaren axiña os seus
respectivos plans nacionais de emprego, que deberán ser máis ambiciosos e precisos
no segundo semestre de 2012. Para iso cumprirá que aproveiten as posibilidades de
financiamento mediante as subvencións á contratación temporal con cargo ao Fondo
Social Europeo.

5. Conclusións

Sendo innegable a gravidade da crise pola que atravesa o modelo económico-finan-
ciero vixente nos países da UE, como tamén o é a súa inmediata e directa repercusión
nos modelos de relacións laborais, a flexiguridade formúlase cada vez con máis forza
como opción de futuro. Ora ben, malia terse postulado xa hai máis dunha década, os
avances non foron até agora significativos, e continúa a demandarse un necesario
equilibrio entre a flexibilidade dos mercados de traballo e a seguridade no emprego,
xunto cunha adecuada protección nas situacións de desemprego.

En tal sentido, o lexislador español semella que apostou por modernizar o mercado de
traballo nacional seguindo os parámetros establecidos nas directrices comunitarias,
aínda que isto é máis evidente no caso das medidas flexibilizadoras e non tanto canto
ás de protección e seguridade de que aquelas deberían verse acompañadas, co fin de
velar pola parte máis feble da relación laboral, isto é, os traballadores.

Adoptadas, pois, as medidas para emendar as deficiencias estruturais detectadas no
sistema, e articuladas as correspondentes medidas de actuación, presúmese «un hori-
zonte de seguridade xurídica e confianza» para os mercados e os empresarios, xeradores
de emprego (preámbulo da Lei 3/2012, do 6 de xullo). Agora só resta ver se os bos
propósitos se cumpren, e tales medidas contribúen verdadeiramente a resolver os pro-
blemas existentes nas empresas, axudando a recuperar o malparado mercado de traballo
español.
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Resumo

Neste traballo recóllese todo o referente do punto de vista lexislativo á situación de desigualdade

da muller que sofre unha discapacidade, así como tamén se valoran as políticas de emprego e

contratación reguladas no marco xurídico español e europeo. Do mesmo xeito, trátase a inser-

ción laboral da muller con discapacidade a través do emprego con apoio e faise referencia ás

cifras das mulleres discapacitadas contratadas, as cales revelan a súa discriminación con res-

pecto aos homes discapacitados.

Palabras chave: muller, discapacidade, desigualdade, emprego.

Abstract

This paper includes everything from the legislative point of view concerning the situation of

inequality of the woman who suffers from a disability. Employment and recruitment policies,

as regulated in the Spanish and European legal framework, are also evaluated. Likewise, we

address the labour insertion of women with disabilities through supported employment.

Reference is made to the figures of disabled women employed, which reveal their discrimination

with respect to disabled men.

Keywords: women, disability, inequality, employment.
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1. Introdución

Até hai moi pouco o mundo do traballo e a discapacidade estaban totalmente distan-

ciados, e máis aínda no caso das mulleres, ao concorrer sobre elas unha dupla discri-

minación por razón de sexo e da súa condición de traballadoras con discapacidade.

Con todo, a nosa sociedade deu un paso adiante no intento de achegar a muller ao

mundo do traballo en igualdade de condicións coa promulgación de leis tan importan-

tes como a Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a conciliación da vida

familiar e laboral das persoas traballadoras1; a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo,

para a igualdade efectiva de mulleres e homes2 ou a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do

traballo en igualdade das mulleres de Galicia3.

Por outra banda, os responsables das políticas de emprego preocupáronse de estudar o

tema e promover o emprego das traballadoras con discapacidade coa publicación da

Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social das persoas con discapacidade4 e o

Real decreto 1451/1983, do 11 de maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei

13/1982 se regulan o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos

traballadores con discapacidade5. O devandito real decreto foi modificado posterior-

mente polo Real decreto 170/2004, do 30 de xaneiro6, e máis tarde polo Real decreto

lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado labo-

ral7, cuxa disposición final décimo segunda establece que as accións e medidas de

políticas activas de emprego reguladas nesta norma terán o carácter de medidas estatais

para os efectos da súa aplicación no conxunto do Estado por parte das comunidades

autónomas e o Servizo Público de Emprego estatal, nos seus respectivos ámbitos

competenciais, no marco da Estratexia española de emprego 2012-20148 e respecto

dos ámbitos de políticas activas de emprego considerados na devandita estratexia.

1 BOE do 6 de novembro de 1999.

2 BOE do 23 de marzo de 2007.

3 DOG do 13 de abril de 2007.

4 BOE do 30 de abril de 1982.

5 BOE do 4 de xuño de 1983.

6 BOE do 31 de xaneiro de 2004.

7 BOE do 11 de febreiro de 2012.

8 Aprobada polo Real decreto 1542/2011, do 31 de outubro, BOE do 19 de novembro de 2011.
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Pola súa vez, o Real decreto 27/2000 establece medidas de carácter excepcional alter-

nativas ao cumprimento da cota de reserva do 2% en favor de traballadores

discapacitados en empresas de cincuenta ou máis traballadores, así como prevé a

realización de contratos nun centro especial de emprego para o cumprimento da

devandita reserva9.

Mais cal é a realidade das mulleres con discapacidade no mundo do traballo na época

en que vivimos, en que a crise económica e salarial é tanto o noso cabalo de batalla

como posiblemente o das futuras xeracións? Preto do 12% da poboación española ten

unha discapacidade. O total de persoas en idade laboral (entre 16 e 64 anos) cun grao

de discapacidade igual ou superior ao 33% é de 30 828 100, das cales o 54,58% son

homes fronte ao 45,41% de mulleres. A media das persoas discapacitadas empregadas

no ano 2008 foi do 33%, sendo o grupo maioritario o dos homes. No 2009 o descenso

foi importante, até chegar a un 15%. Nos anos 2010 e 2011 as persoas con discapacidade

demandantes de emprego aumentaron nun 118,49%, e na contratación nacional as

mulleres foron as máis prexudicadas pola redución no número de contratos10.

O mundo do traballo en termos unicamente económicos busca a obtención do maior

beneficio e rendibilidade e o/a traballador/a é o medio, o instrumento, necesario para

conseguilo; ora ben, mentres cumpra os requisitos do mercado, pois de non ser así

non terá a posibilidade de achegarse ao taboleiro de xogos. Non podemos esquecer

este feito cando falemos das posibilidades que ten unha persoa con discapacidade,

máis aínda de se tratar dunha muller, de traballar dentro dunha empresa. Así, o funda-

mental para lograr unha integración laboral habitual ou unha inclusión laboral que

permita o acceso ao mundo laboral da muller con discapacidade é poder acceder a

unha empresa normalizada con base nuns criterios de selección iguais para todas as

persoas (formación, experiencia laboral, capacidades persoais etc.) que a sitúen nun

lugar ou outro da escala laboral, para poder realizar un traballo en igualdade de

condicións co resto do persoal que ocupa un posto similar (contrato, salario, prestacións,

despedimento etc.).

9 BOE do 26 de xaneiro de 2000. Foi derrogado en todo o que se opuxer polo Real decreto 364/2005, do

8 de abril, BOE do 20 de abril de 2005.

10 OBSERVATORIO DAS OCUPACIÓNS (2012) [en liña] Informe del mercado de trabajo de las personas con

discapacidad. Estatal. Datos 2011. Dispoñible no enderezo web <http://www.sepe.es/contenido/obser-

vatorio/mercado_trabajo/1888-1.pdf>.
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O motivo da separación entre traballo, discapacidade e muller ao longo da historia é a

exclusión social a que estiveron sometidas estas persoas desde sempre. Eis o motivo

polo que non tiveron acceso nin á formación nin á aprendizaxe das habilidades sociais

indispensables para entraren no mundo do traballo. Porén, no Libro Branco «Crece-

mento, competitividade, emprego. Retos e pistas para entrar no século XXI» publica-

do pola Comisión Europea11 sinálase que:

Os niveis inaceptablemente altos de paro, pobreza e exclusión social están en conflito cos

obxectivos consensuados da Unión en relación co emprego, a protección social e a igualdade

de oportunidades. O financiamento dos sistemas de política social en toda a Unión depen-

de dos empregos. Por iso, para que a Unión poida conciliar uns niveis sociais altos coa

capacidade de competir nos mercados mundiais, é necesario dar a máis alta prioridade á

creación de novos postos de traballo, que permitan a integración de todas as persoas na

economía e na sociedade.

2. Emprego

Diversas estimacións oficiais indican que as persoas con discapacidade teñen taxas de

desemprego dúas ou tres veces superiores á media, e que a duración do seu desemprego

é máis longa que a do resto da poboación. Ademais, nos períodos de recesión econó-

mica esta aféctalles de forma desproporcionada e, por tanto, sofren máis os períodos

de incerteza e de inestabilidade económica. A pesar do manifestado pola nosa Consti-

tución no art. 4912, que establece que os poderes públicos realizarán unha política de

integración social das persoas con discapacidade para estas gozaren dos dereitos que

o título I outorga a toda a cidadanía, isto está lonxe de producirse.

Posto que a independencia económica é fundamental para o exercicio doutras liberda-

des, esta forma de discriminación repercute seriamente sobre a calidade de vida das

persoas con discapacidade, e por iso é obriga dos poderes públicos de acordo co sina-

lado no art. 40 da Constitución realizar unha política orientada ao pleno emprego e

fomentar unha política que garanta a formación e a readaptación profesionais. Neste

sentido, na loita en prol da igualdade real e efectiva de todas as persoas ten especial

11 COM(1993) 700.

12 BOE do 29 de decembro de 1978.
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relevancia a aprobación na sede da Organización das Nacións Unidas, o día 13 de

decembro de 2006, da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade,

entre os cales se recollen, entre outros, os dereitos civís e políticos, á accesibilidade, á

participación e a inclusión, á educación, á saúde, ao traballo e o emprego e á protec-

ción social.

Así mesmo, debe facerse referencia ao Plan de acción europeo en materia de discapa-

cidade 2006-2015, en que salientan tres obxectivos operativos: (1) a plena aplicación

da Directiva 2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro de 2000, relativa ao esta-

blecemento dun marco xeral para a igualdade de tratamento no emprego e a ocupa-

ción13; (2) integrar adecuadamente as cuestións relativas á discapacidade nas políticas

comunitarias; e (3) potenciar a accesibilidade para todos; e á Comunicación da Comi-

sión sobre a situación das persoas con discapacidade na Unión Europea: Plan de ac-

ción europeo 2006-2015, que plasma o compromiso europeo de garantir que as per-

soas con discapacidade sexan tratadas como cidadás e axentes socioeconómicas activas

que contribúen á construción dunha Europa sustentable e solidaria que ofrece iguais

oportunidades para todos.

As políticas de emprego dos distintos países da Unión Europea enfocaron esta situa-

ción de forma máis ou menos diferente, mais con resultados practicamente similares.

Uns desde a perspectiva asistencial, que considera as persoas con discapacidade como

suxeitos de coidados especiais que poden desempeñar unha actividade máis ocupa-

cional que laboral, polo que no mellor dos casos son susceptibles de recibir axudas

económicas e/ou de apoio que lles permiten permanecer nesa contorna protexida.

Outros desde a perspectiva da integración, que olla para as persoas con discapacidade

como suxeitos de dereitos e obrigas, onde o dereito ao traballo é un entre outros.

A diferenza cualitativa entre estas dúas maneiras de entender as persoas con discapa-

cidade e a súa relación coa sociedade é substancial; porén, en ambos os casos a taxa

de desemprego neste colectivo rolda o 90%. Nas situacións máis favorables, doutra

parte, as actividades tradicionalmente asignadas ás persoas con discapacidade son

aquelas máis relacionadas coa economía mergullada, actividades de baixa cualifica-

ción, ocupacionais e dificilmente produtivas.

13 DOCE do 2 de decembro de 2000.
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En xeral os puntos febles máis frecuentes no proceso de integración económica das

persoas con discapacidade son os seguintes:

• Os empresarios descoñecen por completo os programas de emprego (métodos,

ferramentas etc.) para as persoas con discapacidade e as capacidades potenciais destas

no posto de traballo.

• A falta de información ou os datos inexactos sobre as persoas con discapacidade,

que reforzan as barreiras psicolóxicas dos empresarios.

• A falta de información sobre o dereito a prestacións e beneficios económicos que

existen para os empresarios que empregaren traballadores con discapacidade.

• Unha lexislación inadecuada e insuficiente por causa dunha formación profesional

deficiente.

• Un apoio insuficiente ás empresas ao longo do proceso de empregabilidade.

• O escaso nivel de participación das persoas discapacitadas na actividade sindical, ao

que se une o escaso interese dos representantes sindicais en defenderen este colectivo.

Para corrixir esta situación puxéronse en práctica diferentes estratexias de emprego

para persoas con discapacidade, que varían dependendo da filosofía aplicada e dos

obxectivos perseguidos, con efectos dispares. Ao respecto cómpre mencionarmos a

reforma laboral acometida coa Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do

crecemento e do emprego14, que supuxo o establecemento de importantes bonificacións

para a contratación indefinida das persoas con discapacidade15. Así mesmo, cabe

sinalarmos que a Lei 8/2005, do 6 de xuño16, fixo posible compatibilizar as pensións

de invalidez na súa modalidade non-contributiva co traballo remunerado.

14 BOE do 30 de decembro de 2006.

15 Tales bonificacións non só eran as máis elevadas en relación con outros colectivos, senón que tiñan en

conta á vez todas as variables posibles: o sexo, a idade, o tipo e o grao de discapacidade. Norma

recentemente modificada pola Lei 3/ 2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do merca-

do laboral e o Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria

e de fomento da competitividade.

16 BOE do 7 de xuño de 2005.
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Polo que ao emprego público se refire, a Orde APU/3416/2007, do 14 de novembro17,

pola que se establecen as bases comúns que rexerán os procesos selectivos para o

ingreso ou o acceso en corpos e escalas da Administración xeral do Estado, asegura a

reserva dunha cota non inferior ao 5% das vacantes nas convocatorias de probas se-

lectivas correspondentes ás ofertas de emprego públicas anuais; impide a acumula-

ción, en todo caso, á quenda ordinaria das prazas reservadas, así como fai referencia á

adaptación e os axustes razoables de tempos e medios nas probas de acceso. Na oferta

de emprego público do ano 2008 incrementouse até un 7% o mínimo da cota de reser-

va naqueles corpos e escalas que cubrisen o 5% nas ofertas de 2006 e 2007, e por

primeira vez apareceron publicadas no Boletín Oficial do Estado, xunto co texto do

real decreto de oferta de emprego público, a reserva e a adxudicación de prazas como

mellora da difusión18.

Posteriormente na Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas urxentes para a refor-

ma do mercado de traballo19, tamén se acollen medidas a favor das persoas con

discapacidade, ao se establecer na disposición adicional vixésimo cuarta que o Goberno

procederá nun prazo de doce meses, no marco da Estratexia global de acción para o

emprego das persoas con discapacidade 2008-2012, á revisión do Real decreto 1368/

1985, do 17 de xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial das

persoas con discapacidade que traballen nos centros especiais de emprego20, alén de

se manteren as bonificacións da Seguridade Social e de fomento da contratación.

Máis recentemente, a Lei 3/2012, do 6 de xullo21, de medidas urxentes para a reforma

do mercado laboral, e o Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo22, de medidas para

garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, manteñen as

bonificacións á contratación de persoas con discapacidade.

17 BOE do 27 de novembro de 2007.

18 O Real decreto 264/2011, do 28 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano

2011, mantén no artigo 7 unha reserva do 7% do emprego público para as persoas con discapacidade.

19 BOE do 18 de setembro de 2010.

20 BOE do 8 de agosto de 1985.

21 BOE do 7 de xullo de 2012.

22 BOE do 14 de xullo de 2012.
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3. Políticas de contratación

En primeiro lugar, cómpre sinalarmos que a integración laboral das persoas con

discapacidade nos contornos ordinarios de traballo constitúe desde hai décadas un

obxectivo da lexislación española, a comezar pola Constitución, cuxo artigo 35.1 es-

tablece o deber de traballar e o dereito ao traballo de todas as persoas, mentres o xa

mencionado artigo 49 apunta que «os poderes públicos realizarán unha política de

previsión, tratamento, rehabilitación e integración dos diminuídos físicos, sensoriais

e psíquicos, ós que lles prestarán a atención especializada que requiran, e ampararanos

especialmente para que gocen dos dereitos que este título lles outorga a todos os

cidadáns». Pola súa vez, a Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social das persoas

con discapacidade, comeza o seu título VII, dedicado á integración laboral, sinalando

como finalidade primordial da política de emprego dos traballadores con discapacidade

a súa integración no sistema ordinario de traballo.

Máis recentemente promulgáronse a Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de

oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapa-

cidade, que sinala na súa exposición de motivos que «as persoas con discapacidade

constitúen un sector de poboación heteroxéneo, pero todas teñen en común que, en

maior ou menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitude

de dereitos ou para participar en igualdade de condicións có resto de cidadáns na vida

económica, social e cultural do país»23; e a Lei 49/2007, do 26 de decembro, pola que se

establece o réxime de infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunida-

des, non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade24.

Desde unha perspectiva supranacional non podemos deixar de mencionar o Convenio

n.º 159 da Organización Internacional do Traballo, do 22 de xuño de 1983, sobre a

readaptación profesional e o emprego das persoas inválidas25, así como a Recomen-

dación 86/379/CE, do 24 de xullo de 198626, sobre o emprego das persoas discapacitadas

na Comunidade, en que se lle dá preferencia ao emprego no medio ordinario das

persoas discapacitadas.

23 BOE do 3 de decembro de 2003.

24 BOE do 27 de decembro de 2007.

25 BOE do 19 de maio de 1972.

26 DOUE do 2 de decembro de 2000.
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No tocante a isto, é de resaltar a importancia crecente do emprego con apoio como

elemento de éxito nos procesos de integración de persoas con discapacidade afecta-

das de especiais dificultades en contornos laborais ordinarios. Tamén é de indubidable

valor o acollemento que o emprego con apoio tivo na normativa autonómica. Esta

opción que ofrece o ámbito laboral consiste nun emprego integrado na comunidade

dentro de empresas normalizadas, para persoas con discapacidade, mediante a provi-

sión dos apoios necesarios dentro e fóra do lugar de traballo e en condicións laborais

o máis similares posibles ás doutros traballadores sen discapacidade nun posto equi-

parable dentro da mesma empresa.

A actividade da poboación española no seu conxunto, que na década do 2000 se

incrementara dunha forma notable, nos últimos anos sufriu unha forte minoración,

cun importante paro que afecta tanto á poboación en xeral como aos traballadores

discapacitados. Así, pasouse dunha taxa de actividade do 64,4% en 1999, do 67,1%

en 2002 e do 72,6% en 2007 a outra do 36,2% en 201027, ano a partir de que continuou

baixando. Os datos estatísticos existentes, todos os estudos e diagnósticos, coinciden

en salientar que as taxas de participación no emprego das persoas con discapacidade

no noso país non son satisfactorias. Ademais, este déficit agudízase no caso das mulleres

con discapacidade, tanto no relativo ás taxas de actividade como ás de ocupación, e

dunha maneira máis acentuada coa actual crise económica.

Trátase dun problema complexo, que obedece a causas variadas, entre as que pode-

mos citar as barreiras con que se atopan as persoas con discapacidade, as carencias

educativas e formativas, os baixos salarios, as prestacións económicas e axudas que

desincentivan a inserción laboral, o deficiente desenvolvemento de políticas activas

de emprego e de fórmulas flexibles de organización do tempo de traballo e a percep-

ción que do traballo das persoas discapacitadas teñen as persoas con e sen discapaci-

dade. Isto é, falamos de prexuízos infundados sobre o desempeño laboral deste colec-

tivo, a inexistencia dunha igualdade de tratamento real e efectiva, o insuficiente

cumprimento da obriga da cota de reserva para as persoas con discapacidade e a estru-

tura actual das axudas e subvencións á contratación.

27 Datos tirados da Enquisa de poboación activa e da base estatal de persoas con discapacidade 2010 do

INE.
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A relación laboral por motivo dunha discapacidade sobrevida é compatible cos prin-

cipios de igualdade de tratamento no emprego vixentes en Europa e en España, se-

gundo se expón na Directiva 2000/78/CE, que, entre outros moitos aspectos, determi-

na a necesidade de os empresarios adoptaren medidas adecuadas e axustes razoables

para garantiren a igualdade das persoas con discapacidade no ámbito laboral. Así, a

Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde so-

cial28, norma de transposición da citada directiva, introduciu unha serie de medidas

para a aplicación do principio de igualdade de tratamento e non-discriminación, entre

outras causas, por razón de discapacidade, complementando o establecido para o ámbito

laboral na Lei 51/200329. Con todo, podería dicirse que con este exercicio de transpo-

sición non se desenvolveu abondo o ámbito de aplicación das medidas propostas nin

o contido da obriga de realizar axustes razoables, aínda que si se adaptou posterior-

mente á Convención internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade

aprobada pola Asemblea Xeral da Organización das Nacións Unidas en 2006.

4. Situación da muller con discapacidade na empresa

Os empresarios que apostan pola inclusión laboral da muller discapacitada teñen unha

percepción sociolóxica da discapacidade e unha concepción social da empresa que

xorde dunha determinada visión do social. Para eles o tema da inclusión laboral é

unha responsabilidade de todos e apuntan que é necesaria a vontade da empresa para

propiciala. Para que isto sexa posible será necesario cumprir dous requisitos: que as

empresas estean dispostas a se adaptaren ás condicións da muller discapacitada, dunha

parte; e, da outra, a existencia dun proxecto social, pois sería moi difícil que se producise

a súa incorporación ao mundo do traballo se utilizásemos os baremos da inclusión

habitual. Por tanto, cómpre reducir as esixencias, mais tamén é necesario que exista

un proxecto detrás da muller con discapacidade que asuma o papel de demandante e

que asesore durante todo o proceso, que constaría de dúas fases:

28 BOE do 31 de decembro de 2003.

29 Modificada pola Lei 26/2011, do 1 de agosto, de adaptación normativa á Convención internacional

sobre os dereitos das persoas con discapacidade.
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• A primeira caracterizaríase por unhas condicións especiais de traballo que lle per-

mitan adquirir destrezas técnicas e outras para posibilitar a súa integración persoal e

social, adquirir experiencia laboral e interiorizar o que significa ser traballadora, muller

e discapacitada.

• Na segunda fase produciríase unha contratación en igualdade de condicións sempre

que a muller con discapacidade cumprise con criterios estándar de rendibilidade. Esta

muller, nesta fase, sería unha traballadora e, xa que logo, estaría suxeita aos mesmos

dereitos e obrigas que os demais.

Con todo, boa parte dos empresarios consideran que as mulleres con discapacidade

non son rendibles como traballadoras, subestímanas tanto por se tratar de mulleres

como por seren discapacitadas, xa que carrexan uns esforzos adicionais que contabi-

lizan como gastos irrecuperables e non como capital humano para a empresa. Doutra

banda, as condicións actuais do mercado de traballo, a escaseza de postos, a gravidade

do desemprego e a inestabilidade laboral endémica son graves impedimentos para a

inclusión laboral das discapacitadas.

Así, o III Plan de acción para persoas con discapacidade 2012-2015, que establece un

amplo número de obxectivos e actuacións en seis áreas de acción xeral (atención

social, atención á dependencia, promoción da autonomía persoal, saúde, educación e

emprego), inclúe un programa específico para as mulleres con discapacidade co

obxectivo de adecuar as políticas de emprego para evitar a súa dupla discriminación.

Tampouco debe esquecerse a acción lexislativa dos últimos anos que incide

transversalmente na integración social das persoas con discapacidade, como é o caso

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación30; a Lei orgánica 3/2007, do 22 de

marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes; a Lei orgánica 7/2007, do 12 de

abril, do Estatuto básico do empregado público31, e a Lei 20/2007, do 11 de xullo, do

Estatuto do traballo autónomo32.

30 BOE do 4 de maio de 2006.

31 BOE do 13 de abril de 2007.

32 BOE do 12 de xullo de 2007.
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5. Contratación e inserción laboral. Emprego con apoio

Con data do 15 de outubro de 1997 o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e o

Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI) subscri-

biron un acordo polo que se establece un plan de medidas urxentes para a promoción

do emprego das persoas discapacitadas. No seu apartado IV.9, rotulado «Contratación

e inserción laboral. Emprego con apoio», exponse que «o Goberno, co fin de favore-

cer a integración dos discapacitados no mercado ordinario de traballo, e no contexto

das novas modalidades de contratación derivadas do Acordo interconfederal para a

estabilidade do emprego, comprométese a establecer un sistema de emprego semipro-

texido». Posteriormente, o 3 de decembro de 2002, os mesmos interlocutores asinan

un segundo acordo sobre medidas para mellorar as oportunidades de emprego das

persoas con discapacidade.

Como se explicou máis arriba, o emprego con apoio é o emprego das persoas con

discapacidade integrado na comunidade dentro das empresas ordinarias, proporcio-

nándolles os apoios necesarios dentro e fóra do lugar do traballo ao longo da vida

laboral. Debe reunir condicións similares en tarefas e soldo ás doutros traballadores

sen discapacidade que ocupen un posto equiparable dentro da mesma empresa. Esta-

dos Unidos foi o primeiro país que apostou, xa finais da década do setenta, por incor-

porar nas empresas os discapacitados non só físicos, senón tamén psíquicos, a través

do denominado emprego con apoio.

A finalidade deste tipo de emprego é que as persoas con discapacidade desenvolvan

habilidades básicas, sociais e laborais co fin de melloraren as súas posibilidades de

integración sociolaboral en xeral e na empresa ordinaria en particular. Así, consiste

nun sistema estruturado de formación real no posto de traballo que lles vai permitir a

estas persoas adquiriren as destrezas, habilidades e coñecementos que o seu posto de

traballo demanda, así como tamén atenderá outros aspectos complementarios como

poden ser a autonomía nos desprazamentos, o control de horarios, as relacións sociais

cos superiores, os compañeiros da empresa e a súa actividade xeral diaria. O obxectivo

é lograr un traballo remunerado e mantelo unha vez conseguido.

A diferenza fundamental do emprego con apoio a respecto doutros programas radica,

como pode verse, na figura do/a preparador/a laboral, cuxa misión é a de formar as

persoas nas tarefas específicas do posto de traballo e axudalas a relacionarse cos seus

compañeiros de formación. Este apoio vai retirándose gradualmente, até que só queda
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del un control periódico, de forma que nunca se produce a desvinculación total dos

tutelados. De igual maneira, no emprego con apoio os traballadores discapacitados

forman parte dun persoal composto por traballadores «normais», ao contrario que nos

centros especiais de emprego, en que só participan persoas discapacitadas, o que moitos

consideran contraproducente se o que se persegue é instaurar finalmente a integración

social das persoas con discapacidade.

En calquera caso e a pesar da situación actual, existen diferentes asociacións e funda-

cións que se adheriron e mesmo crearon proxectos de emprego con apoio, e tamén

distintos organismos oficiais e centros ocupacionais e especiais, tanto privados como

públicos ou concertados, consideraron viable esta opción, na idea de que na actuali-

dade os procesos de maduración, de desenvolvemento individual e de satisfacción

persoal pasan pola formación para realizar un traballo e pola inserción no mundo

laboral. Así o considera o Real decreto 870/2007, do 2 de xullo, polo que se regula o

programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas

con discapacidade no mercado ordinario de traballo33, que no artigo 2.1 define o em-

prego con apoio deste xeito:

Enténdese por emprego con apoio o conxunto de accións de orientación e acompañamento

individualizado no posto de traballo, prestadas por preparadores laborais especializados,

que teñen por obxecto facilitar a adaptación social e laboral de traballadores con

discapacidade con especiais dificultades de inserción laboral en empresas do mercado

ordinario de traballo en condicións similares ao resto dos traballadores que desempeñan

postos equivalentes.

Mentres tanto, no artigo 3 define quen son os seus destinatarios:

1. Os destinatarios finais do programa de emprego con apoio serán traballadores con

discapacidade inscritos nos servizos públicos de Emprego como demandantes de emprego

non ocupados, ben como traballadores con discapacidade contratados por centros especiais

de emprego, sempre que, en ambos os casos, se encontren nalgún dos supostos que se

describen a seguir:

33 BOE do 14 de xullo de 2007.
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a) Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con

discapacidade intelectual cun grao de minusvalidez recoñecido igual ou superior ao 33%.

b) Persoas con discapacidade física ou sensorial cun grao de minusvalidez recoñecido

igual ou superior ao 65%.

2. Os traballadores deberán ser contratados por unha empresa do mercado ordinario de

traballo para seren empregados efectivamente na organización produtiva da empresa me-

diante un contrato indefinido ou de duración determinada, sempre que a duración do con-

trato sexa, neste caso, como mínimo de seis meses. No suposto de contratación a tempo

parcial, a xornada de traballo será polo menos do 50 por 100 da xornada dun traballador a

tempo completo comparable.

Estas empresas terán dereito aos beneficios previstos na normativa sobre contratación de

traballadores con discapacidade nos termos establecidos nela.

3. En caso de que o traballador con discapacidade contratado procedese do cadro de persoal

dun centro especial de emprego, pasará á situación de excedencia voluntaria nese centro

nas condicións que establecen o artigo 46.2 e 5 do texto refundido da Lei do Estatuto dos

traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, e, se for o

caso, o convenio colectivo de aplicación.

As entidades promotoras do emprego con apoio defínense (artigo 4) como aquelas

que, ao longo do proceso de inserción laboral, se farán cargo das funcións de media-

ción laboral, formación no posto de traballo, apoio e seguimento dos traballadores.

A mediación laboral, como función básica da entidade promotora, será desenvolvida

por un/ha preparador/a laboral ou ben por un equipo profesional cuxas funcións veñen

reguladas no artigo 8. Poderán ter tal condición as entidades públicas e privadas sen

ánimo de lucro que a administración competente, logo de avaliación, determine que

poden levar a cabo tales funcións, para o que necesitarán estar inscritas no rexistro de

entidades promotoras de emprego con apoio (artigos 5 e 6).

Por outra banda, terán a consideración de entidades empregadoras aquelas empresas

ou organismos públicos en que se desenvolveren procesos de emprego con apoio34

tendentes á integración permanente de persoas con discapacidade.

34 Os devanditos procesos contan con diversas modalidades.
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Cando o emprego con apoio se desenvolva mediante enclaves de acordo co Real de-

creto 290/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como

medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade35, o vínculo laboral

conservarase ou formalizarase, de ser o caso, entre a persoa con discapacidade e a

entidade promotora, aínda que a actividade laboral se desempeñará na entidade

empregadora. Poden usarse todas as modalidades de contratación, incluído o contrato

para a formación, e ao enclave seralle de aplicación con carácter subsidiario o disposto

na Lei 14/1994, do 1 de xuño, pola que se regulan as empresas de traballo temporal36

(capítulos III e IV). A relación entre as entidades promotora e empregadora basearase

nun convenio de colaboración e posta a disposición. Canto ás relacións laborais na

entidade empregadora, trátase das seguintes:

• A entidade empregadora exerce as actividades de control e dirección dos

traballadores.

• A entidade empregadora será a responsable da protección en materia de seguridade

e saúde no traballo dos traballadores.

• Os traballadores será remunerados de acordo co convenio colectivo da entidade

empregadora.

Canto aos límites do enclave, concrétanse en que a súa duración será de tres anos.

Pasado ese prazo a entidade empregadora debe contratar directamente por un período

de tres anos parte do volume de traballadores con discapacidade acollidos (cando

menos un). De non cumprir con isto non podería beneficiarse do enclave durante tres

anos como mínimo.

No entanto, máis adiante a Lei 35/2010, do 17 de setembro, ampliou de forma excepcio-

nal até o 31 de decembro de 2012 unha duración máxima de seis anos para os enclaves

laborais regulados no Real decreto 290/2004; ademais, na disposición transitoria un-

décima figura que o Goberno poderá modificar a duración dos enclaves laborais37.

35 BOE do 21 de febreiro de 2004.

36 BOE do 2 de xuño de 1994.

37 Os seus artigos 12 e 13, sobre incentivos para a contratación pola empresa colaboradora de traballadores

con discapacidade que presentan especiais dificultades para o acceso ao mercado ordinario de traballo e

incentivos para a contratación pola empresa colaboradora doutros traballadores con discapacidade do

enclave, respectivamente, foron modificados polo Real decreto lei 3/2011, do 18 de febreiro, e o Real

decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro.
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Resumo

O dereito do traballo tamén acusa o impacto da crise nos estados membros da Unión Europea.

Neste artigo preséntanse as principais reformas dos últimos anos en Alemaña, Francia, Italia,

Portugal e o Reino Unido dentro do paraugas da flexiguridade e no contexto da Unión Europea.

As medidas revelan que non hai unha excesiva orixinalidade no tratamento nacional da crise e

que as reformas, con algunha mínima excepción, son medidas de axuste conxuntural e non a

longo prazo.

Palabras chave: dereito do traballo, Unión Europea, reformas laborais, flexibilidade.

Abstract

In the Member States of the European Union, Labour Law is also receiving the impact of

crisis. In this paper, the main reforms of last years in Germany, France, Italy, Portugal and the

United Kingdom are shown, under the common framework of flexicurity in the European Union.

The measures reveal themselves as not excessively original in their national implementation,

and the bulk of reforms can be easily considered as cyclical and not long-range planned.

Keywords: Labour Law, European Union, labour reforms, flexibility.
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1. A apatía social da Unión Europea nos últimos anos

O século XX pechouse euforicamente co nacemento da Estratexia de Lisboa, que

auguraba o pleno emprego no ano 2010 no marco dunha economía do coñecemento

completamente desenvolvida. A aparición do método aberto de coordinación supuxo,

en boa medida, o abandono do intento de harmonización lexislativa en materia social

que acompañara, timidamente, o devir das Comunidades Europeas. O emprego, e xa

non o dereito do traballo, pasou a ocupar un lugar preeminente no deseño e a posta en

práctica da política social comunitaria1.

Con todo, como é sabido, a conxuntura económica botou abaixo os bos propósitos de

Lisboa. O 29 de outubro de 2008 a Comisión recoñecía nunha comunicación a exis-

tencia dunha «crise sen precedentes dos mercados financeiros internacionais»2. Nese

mesmo texto sinalábase que Europa non aplicara no pasado medidas activas no ámbi-

to do mercado laboral para axudar os traballadores a se reconverteren para o futuro, a

buscaren e crearen novos empregos, polo que consideraba imprescindible «apoiar a

transición ao mercado laboral e, dentro deste, aumentar e equilibrar a oferta e a de-

manda laboral e incrementar a produtividade». Tan notables fins, porén, non se viron

seguidos dunha eficaz posta en práctica, malia que o ordenamento da UE contén

ferramentas máis que suficientes, entre elas o propio dereito orixinario. Convén, pois,

examinar sucesivamente as novidades que se produciron nos últimos anos nos trata-

dos constitutivos, no dereito derivado e no ámbito da coordinación das políticas de

emprego.

No marco temporal que agora se considera, o Tratado de Lisboa, asinado o 13 de

decembro de 2007, representa o gonzo entre o tempo anterior á crise –ou ao

recoñecemento da súa existencia– e o pleno desenvolvemento desta, coincidente coa

súa entrada en vigor o 1 de decembro de 2009. Este tratado non trouxo consigo

novidades salientables como puideron ser o Protocolo de Maastricht ou o título VIII

sobre o emprego en Amsterdam. O seu exame revela, no entanto, un traballo que no

fondo contén algunhas novidades máis substanciais que as recollidas na moito máis

1 Sobre esta cuestión, véxase GÁRATE CASTRO, J. (2010) Transformaciones en las normas sociales de la

Unión Europea. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, p. 76 e ss.

2 COM(2008) 706 final do 9 de outubro, «Da crise financeira á recuperación: un marco europeo de

acción».
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ambiciosa Constitución europea. Nunha rápida síntese, pode dicirse que as bases

xurídicas existentes arestora permiten un amplo desenvolvemento da intervención da

UE en materia social se existe vontade política para iso3.

Co novo tratado, a Carta de dereitos fundamentais da Unión Europea, tal e como foi

novamente adoptada en Estrasburgo en 2007, pasou a ter o valor xurídico do dereito

orixinario, sen que iso implicase a atribución dalgunha competencia á UE nesta mate-

ria. A aplicación que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) faga deste

novo instrumento do seu arsenal determinará se a Carta conserva o seu actual status

comprimario ou se converte nunha nova prima donna da escena europea. Ora ben,

este uso como parámetro nas decisións, que o TXUE xa estaba levando a cabo con

frecuencia4, quedou irremediablemente vinculado ás «explicacións elaboradas para

guiar na interpretación da... Carta», isto é, o polémico documento elaborado polo

Praesidium da Convención Europea que leva por título «Explicacións actualizadas

sobre o texto da Carta dos dereitos fundamentais»5. Agás se o TXUE decide facer

caso omiso de tales explicacións, está claro, nun hipotético novo episodio de creativi-

dade similar ao que fixo nacer o efecto directo ou a primacía do dereito comunitario.

No tocante ao dereito derivado, o balance da posta en práctica do disposto nos trata-

dos nos últimos anos debe botar, sen remedio, un triste resultado. Toda esta actividade

veu enmarcada por determinados documentos esenciais: o Informe Kok I6, o Libro

Verde «Modernizar o dereito laboral para afrontar os retos do século XXI»7 da Comi-

3 Esta é un cuestión máis amplamente tratada en MARTÍN VALVERDE, A. e MIRANDA BOTO, J. M. (2010) «El

Tratado de Lisboa y el derecho social de la Unión Europea» Actualidad laboral 19, p. 1 e ss.

4 Por exemplo, nas conclusións sobre os asuntos Booker e Hydro (asuntos acumulados C-20/00 e C-64/

00), o avogado xeral Mischo cualificouna como «a expresión, no máis alto nivel, dun consenso político

democraticamente elaborado sobre o que hoxe debe considerarse como o catálogo dos dereitos

fundamentais, garantidos polo ordenamento xurídico comunitario».

5 A análise mais completa da Carta desde o punto de vista laboralista, na versión de Niza, iso si, pode

atoparse en BERCUSSON, B. (ed.) (2006) European Labour Law and the EU Charter of Fundamental

Rights. Baden-Baden, Nomos Verlag.

6 O documento tiña por título oficial Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe e foi publi-

cado en novembro de 2003. Pode lerse un comentario ao respecto en RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. e BRAVO-

FERRER, M. (2005) «Gobernanza y política de empleo» Relaciones Laborales 5, p. 55 e ss.

7 COM(2006) 708 final do 22 de novembro. Véxase ao respecto VALDÉS DAL-RÉ, F. (2009) «El debate

europeo sobre la “modernización del derecho del trabajo” y las relaciones laborales triangulares» Rela-

ciones Laborales 3, p. 39:
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sión e a comunicación desta «Cara aos principios comúns da flexiguridade: máis e

mellor emprego mediante a flexibilidade e a seguridade»8. Con eles deuse carta de

natureza á flexiguridade, que apareceu posteriormente reforzada no deseño da Estra-

texia Europa 20209, sucesora da de Lisboa e que foi á súa vez sucedida pola posta en

práctica do deseño do Semestre Europeo, auténtica reinterpretación do dito nos trata-

dos para a coordinación en materia de emprego. O último documento relevante nesta

serie programática é o denominado «Paquete de emprego»10, a folla de ruta da Comi-

sión con que se pretende «complementar as prioridades en materia de emprego do

estudo prospectivo anual sobre o crecemento con orientacións de actuación no prazo

medio en función dos obxectivos de emprego da Estratexia Europa 2020». Verdadeiro

principio reitor11 ou noción que xa perdeu a «seguridade» co paso do tempo12, é difícil

localizar a auténtica tradución normativa da flexiguridade na actividade lexislativa

europea, ao se encarnar con preferencia en consignas desreguladoras lanzadas pola

Comisión ou o Consello Europeo.

O declarado obxectivo asenta sobre unha dupla e combinada premisa, que cumpre a moi relevante

función de delimitar desde un principio e sen ambigüidades ou equívocos o contorno ideolóxico en

que se move e desde o que se elaborou o Libro Verde. A primeira premisa é a configuración do

ordenamento laboral... como un simple instrumento posto ao servizo exclusivo do bo funcionamento

da orde económica; isto é, do mercado. A consecuencia principal de semellante concepción é a

privación ao dereito do traballo (aos seus principios, ás súas institucións, regras e técnicas de regu-

lación) dunha lóxica propia e diferenciada da que definen os contextos macroeconómicos; ou, cando

menos, dunha lóxica mestiza, que tamén procura atender obxectivos de carácter social. A segunda

premisa que sostén a finalidade que se confesa perseguir coa consulta promovida por e desde o

Libro Verde traduce unha valoración negativa sobre a eficacia do dereito do traballo ao crecemento

económico e, máis en xeral, ao desenvolvemento dinámico e sostido da economía de mercado.

8 COM(2007) 359 final do 4 de xullo.

9 Plasmada na COM (2010) 2020 final do 3 de marzo, «Europa 2020. Unha estratexia para un crecemento

intelixente, sustentable e integrador».

10 COM(2012) 173 final do 18 de abril, «Cara a unha recuperación xeradora de emprego».

11 BALLESTER PASTOR, M. A. (2012) [en liña] «La flexibilidad interna en el marco de las relaciones labo-

rales». Relatorio presentado no XXII Congreso Nacional da Asociación Española de Dereito do Traballo

e da Seguridade Social, que tivo lugar en Donostia-San Sebastián os días 17 e 18 de maio de 2012.

Dispoñible no enderezo web <http://fundacion.usal.es/aedtss/images/stories/Ponencia_Amparo_Ballester.

pdf>: «Foi incrementando a súa suxestión hipnótica, até o punto de que pese ás moitas diverxencias

canto ao seu alcance, segue a ser actualmente o eixe fundamental do pretendido modelo europeo».

12 Neste sentido véxase LAULOM, S. (2012) «De la flexicurité à de nouvelles flexibilités» en VV. AA.

Quel Droit Social dans une Europe en crise. Bruxelas, Larcier, p. 352.
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Prescindindo da súa motivación, pode detectarse un certo ritmo á hora de actualizar e
revisar as directivas xa existentes, que predomina fronte á actividade puramente
innovadora. En efecto, en tempos recentes promulgáronse as seguintes directivas,
entre outras: a Directiva 2006/54/CE, relativa á aplicación do principio de igualdade
de oportunidades e igualdade de tratamento entre homes e mulleres en asuntos de
emprego e ocupación (refundición); a Directiva 2009/38/CE, sobre a constitución
dun comité de empresa europeo ou dun procedemento de información e consulta aos
traballadores nas empresas e grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión
refundida)13; a Directiva 2010/18/UE, pola que se aplica o Acordo marco revisado
sobre o permiso parental e se derroga a Directiva 96/34/CE14; e a Directiva 2010/41/
UE, sobre a aplicación do principio de igualdade de tratamento entre homes e mulleres
que exercen unha actividade autónoma, pola que se derroga a Directiva 86/613/CEE15.
Neste mesmo grupo deben incluírse a fracasada reforma da Directiva 2033/88/CE,
sobre o tempo de traballo; a proposta de modificación da Directiva 92/85/CEE, sobre
a protección da muller embarazada, ou o aínda non abandonado intento de perfeccio-
nar a Directiva 96/71/CE, sobre os desprazamentos de traballadores.

Para concluírmos, o mellor exemplo desta actividade de revisión é a posta ao día do
Regulamento de libre circulación, agora Regulamento (UE) n.º 492/2011, que supuxo
a fin da vixencia do clásico Regulamento (CEE) n.º 1612/68. O novo regulamento
non achega en realidade nada novidoso ao acervo social da UE16, mais reviste, iso si,

13 Sobre ela véxase GÓMEZ GORDILLO, R. (2010) «La reforma de la Directiva sobre el Comité de Empresa

Europeo. Nueva apuesta por la fijación convencional de derechos de información y consulta en empre-

sas y grupos de dimensión comunitaria» Relaciones Laborales 13:

O esforzo normativo realizado non se corresponde cos obxectivos previsibles, afirmación que pon

en dúbida a vixencia do principio de efecto útil das normas comunitarias. A reforma queda moi

lonxe dos obxectivos enunciados na exposición de motivos e, en particular, é dubidoso que sirva

para lles dar efectividade aos dereitos de información e consulta transnacional, para incrementar a

proporción de comités de empresa europeos existentes, para resolver os problemas observados na

aplicación do texto orixinario, para lle pór remedio á inseguridade xurídica derivada dalgunha das

súas disposicións ou omisións.

14 Ao respecto véxase CABEZA PEREIRO, J. (2012) «El contenido del Acuerdo Marco revisado sobre el

permiso parental» Actualidad Laboral 4.

15 Véxase GARCÍA MURCIA, J. (2010) «Cuatro normas de trabajo (asalariado y autónomo) en el intervalo

de la reforma laboral» Derecho de los Negocios 241.

16 Con más detalle, véxase MIRANDA BOTO, J. M. (2011) «El Reglamento (UE) n.º 492/2011: un arreglo

cosmético del Reglamento (CEE) n.º 1612/68» Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social 26.
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de roupas actuais unha institución de feliz traxectoria engalanándoa para o futuro. Un
futuro, doutra parte, en que os problemas virán por parte dos estados, que de súpeto
parecen recear dos logros conseguidos a través do Acordo Schengen e dan preocupantes
de indicios de desexaren recuperar, en certa medida, o control das súas fronteiras.

En contraste, no saldo da auténtica creación lexislativa poden distinguirse tres grupos
de actos. En primeiro lugar, a medio camiño entre a innovación e a actualización, é
obrigado mencionarmos pola súa transcendencia a reforma dos regulamentos en ma-
teria de seguridade social17. Este longo proceso, iniciado xa na década de 1990,
culminou finalmente coa aprobación do Regulamento (CE) n.º 987/2009 e a entrada
en vigor o primeiro de maio de 2010 do novo tándem formado por este, como
regulamento de aplicación, e polo Regulamento (CE) n.º 883/2004 como regulamento
de base. Tecnicamente, a superación do Regulamento de 1971 e as súas incontables
modificacións supón un notable triunfo, diluído en certa medida polos longos perío-
dos transitorios que articularán o paso dun sistema ao outro.

O segundo grupo de normas que cómpre salientarmos son as referentes ao traballo de
estranxeiros na UE, a súa entrada e saída e o seu réxime de residencia. Ditadas todas
elas con base xurídica no artigo 63 do Tratado da Comunidade Europea (TCE), actuais
artigos 78 e 79 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE), responden
con clareza a unha vontade de captar de xeito principal traballadores nacionais de
terceiros países que gocen dunha alta cualificación, polo que esbozan unha incipiente
política de inmigración tecnocrática. Neste elenco deben contarse a Directiva 2005/
71/CE, relativa a un procedemento específico de admisión de nacionais de terceiros
países para os efectos de investigación científica; a Directiva 2009/50/CE, relativa ás
condicións de entrada e residencia de nacionais de terceiros países para fins de emprego
altamente cualificado; a Directiva 2009/52/CE, pola que se establecen normas míni-
mas sobre as sancións e medidas aplicables aos empregadores de nacionais de terceiros
países en situación irregular; e a Directiva 2011/98/UE, pola que se establece o
procedemento de solicitude dun permiso único que autoriza os nacionais de terceiros
países a residiren e traballaren no territorio dun estado membro, así como se dispón
un conxunto común de dereitos para os traballadores de terceiros países que residiren
legalmente nun estado membro.

17 Unha valoración xeral pode verse en SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. (2010) «Sinopsis de las reformas en

el ámbito de aplicación personal y material de los reglamentos de coordinación de regímenes de Seguri-

dad Social» en VV. AA. La coordinación de los sistemas de Seguridad Social. Murcia, Laborum.
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O terceiro grupo de normas deberían formalo as novas directivas en materia social
destinadas a trataren aspectos nacionais das relacións laborais e aprobadas como con-
secuencia ou como reacción fronte á crise. É imposible non lembrarmos o exemplo do
Programa de acción social de 1974, que intentou dar unha resposta europea a un
problema europeo. Naquel momento xurdiron os principais corpos de directivas rela-
tivas á igualdade e as crises empresariais, que vertebraron o crecemento do dereito
social comunitario. Con todo, o panorama actual asombra pola súa escaseza. A solita-
ria Directiva 2008/104/CE, sobre o traballo a través de empresas de traballo temporal,
supuxo o canto do cisne desta actividade harmonizadora. Non é, de ningún xeito,
unha norma anticrise, agás de se entender por tal unha liberalización do recurso a este
tipo de empresas18.

Se volvemos a ollada cara ao que non chegou a culminar neste período é inevitable
falarmos da proposta de Regulamento Monti II, sobre o exercicio do dereito a adoptar
medidas de conflito colectivo no contexto da liberdade de establecemento e a libre de
prestación de servizos, que pretendía dar resposta ás sentenzas dos casos Viking, Laval
e Rüffert. Anunciouse o 21 de marzo de 2012, e en setembro do mesmo ano a Comi-
sión viuse obrigada a retirala ante o aluvión de críticas que desencadeou. A oposición
inmediata por parte de máis de dez estados deixou a cuestión intacta para un difícil
desenvolvemento futuro19.

É difícil, en definitiva, atopar neste catálogo actuacións da UE que poidan ser identi-
ficadas como respostas á crise. Tivo un certo simbolismo a Recomendación 2009/
384/CE da Comisión, do 30 de abril de 2009, sobre as políticas de remuneración no
sector dos servizos financeiros, que se encadraba nun intento de «profunda reforma
que, atendendo ás ensinanzas da crise, pretende ofrecer para o futuro uns mercados

18 Cfr. SANMARTÍN MAZZUCONI, C. (2009) «Significado y alcance de la Directiva 2008/104/CE, relativa al

trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal» en VV. AA. Cuestiones actuales sobre derecho

social comunitario. Murcia, Laborum, p. 597: «Cabe efectuarmos unha crítica xeral da técnica xurídica

do lexislador comunitario, nalgúns aspectos algo escura e arrevesada, o que ás veces mesmo chega a

impedir saber a ciencia certa até que punto é necesaria unha transposición ou non das súas disposicións».

19 Véxase, para unha análise inmediata á súa aparición, BRUUN, N. e A. BRÜCKER, A. (2012) «Critical

assessment of the proposed Monti II regulation –more courage and strength needed to remedy the social

imbalances» ETUI Policy Brief 4.
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financeiros fiables e responsables»20 e que entreabriu a caixa de Pandora no tocante á

capacidade da Comisión para aprobar actos sobre remuneracións e o alcance real da

prohibición do artigo 137.5 do TCE, actual artigo 153.5 do TFUE; ora ben, naceu

lastrada polo seu carácter non-vinculante.

O Parlamento Europeo, pola súa banda, suscitou moi recentemente unha iniciativa

que si ten un claro cariz reactivo. Preparada polo eurodeputado español Alejandro

Cercas, presentouse unha proposta de resolución do Parlamento21, que se votará no

mes de decembro, sobre reestruturación empresarial responsable. Caso de saír adiante,

esta resolución incorpora un catálogo de liñas de actuación que a Comisión deberá ter

en conta á hora de elaborar unha proposta de directiva. Lémbrese que, en virtude do

artigo 225 do TFUE, o Parlamento Europeo pode «solicitar á Comisión que presente

as propostas oportunas sobre calquera asunto que a xuízo daquel requira a elabora-

ción dun acto da Unión para a aplicación dos tratados».

A actividade do TXUE nos últimos anos tamén esixe ser reflectida aquí, a modo de

estrambote. As xa mencionadas sentenzas Viking, Laval e Rüffert supuxeron un au-

téntico fito que a doutrina acolleu de xeito case unánime como un baldón para a

Europa social22. Após elas, o perfil adoptado polos pronunciamentos do Tribunal de

Luxemburgo foi moito máis baixo, pois volveron á súa antiga tradición de defensa

do/a traballador/a individual. De calquera maneira, han ir aparecendo novos temas na

xurisprudencia, engadíndose aos que nunca desaparecen da súa actividade, como a

interpretación das directivas sobre crises empresariais. Se houbese que elixir un de-

butante destacado, sen dúbida sería a discriminación por razón de idade, que xa supe-

ra á tradicional discriminación por razón de sexo en número de asuntos suscitados

anualmente ante o TXUE.

20 COM(2009) 211 final do 30 de abril, Comunicación da Comisión que acompaña a Recomendación da

Comisión que complementa as recomendacións 2004/913/CE e 2005/162/CE no relativo ao sistema de

remuneración dos conselleiros das empresas que cotizan en bolsa e a Recomendación da Comisión sobre

as políticas de remuneración no sector dos servizos financeiros.

21 2012/2061(INI).

22 Entre outros véxase CARUSO, B. (2008) «La integración de los derechos sociales en el espacio social

supranacional y nacional. Primeras reflexiones sobre los casos Laval y Viking» Relaciones Laborales

15-16; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. e MERCADER UGUINA, J. R. (2008) «Controvertidos pronunciamien-

tos del Tribunal de Justicia de las Comunidades sobre desplazamiento transnacional de trabajadores: los

asuntos Viking, Laval y Rüffert» Justicia Laboral 34; RODIÈRE, P. (2008) «Les arrêts Viking et Laval, le

droit de grève et le droit de négociation collective» Revue Trimestrielle de Droit Européen 44(1).
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2. Alemaña é outra historia

A relativa inactividade lexislativa que se rexistra nos últimos anos no ordenamento
laboral alemán contrasta vivamente co panorama de continuas, extensas e profundas
reformas do dereito do traballo que ofrecen os estados do sur de Europa, máis
apremados pola conxuntura económica e pola presión tanto dos «mercados» como de
diversas instancias supranacionais. Talvez sexa pola adecuada inspiración da lexislación
alemá no modelo da flexiguridade, que puido permitir unha mellor absorción do im-
pacto da crise de antemán; ou quizais, sinxelamente, a causa estea nos máis sólidos
fundamentos da economía industrial do país. Doutro lado, se a difícil e non sempre
ben recibida receita reformista veu dirixida en boa medida desde a UE, non é de
estrañar que Alemaña permaneza á marxe desta, non só polo seu mellor estado de
saúde económica, senón tamén porque –como ben sabemos os laboralistas– non é por
definición subordinado/a quen exerce o poder de dirección.

En calquera caso, o que resulta incontrovertible é que entre as novidades recentes da
lexislación laboral alemá tan só un reducido grupo de normas aparece conectado de
modo directo coa situación económica adversa, e máis explicitamente que ningunha
outra a Lei de aseguranza do emprego e a estabilidade en Alemaña23. Desde a perspec-
tiva que aquí interesa, esta disposición incide sobre o denominado «traballo curto», a
redución de xornada por razóns económicas (kurzarbeit), a máis rutilante estrela no
firmamento alemán da flexiguridade como resposta á crise. En concreto, esta norma
facilita o acceso á prestación compensatoria a favor dos traballadores que viron redu-
cida a súa xornada por tales motivos (kurzarbeitergeld), prestación que poderá ser
solicitada por todos aqueles que sufran unha mingua salarial de cando menos un 10%,
aínda que a condición de posibles beneficiarios tamén se estende aos empregados de
empresas de traballo temporal. Insístese así nunha tendencia promocional desta figu-
ra e ampliatoria da cobertura pública que se iniciara xa en anos anteriores, e que
continuou así mesmo noutras normas posteriores que modifican nesa liña as regras
sobre requisitos de acceso, duración da prestación e reposición das contribucións
empresariais24.

23 Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, do 2 de marzo de 2009, BGBl.
I, S. 416, n.º 11.
24 Sinaladamente, Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bezugsfrist für das
Kurzarbeitergeld, do 8 de decembro de 2009, BGBl. I, S. 3855.
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Así mesmo en clave de flexiguridade, desde hai tempo vén procurándose pular os
chamados «acordos de tempo de traballo flexible» e as denominadas «contas de horas
de traballo» que actúan como instrumento fundamental para a implantación daqueles.
Recentemente aprobouse unha lexislación que trata de mellorar o marco legal antes
existente a respecto diso, favorecer o uso flexible das horas incluídas nas menciona-
das contas e asegurar a protección dos traballadores incorporados a estas fórmulas de
organización do traballo fronte ao risco de insolvencia empresarial25.

Nun campo frecuentado nestes tempos de crise polas lexislacións laborais dos estados
europeos, o das empresas de traballo temporal (ETT), o caso alemán depáranos o
paradoxo dun novo marco xurídico de sentido en parte oposto ao seguido noutras
latitudes. A Lei sobre empresas de traballo temporal foi reformada co obxectivo pri-
mario de traspoñer a Directiva 2008/104/CE, mais tamén coa intención de combater
enerxicamente o recurso abusivo ao préstamo laboral26. Así, mentres nos estados do
sur se tende a alixeirar o réxime de prohibicións, limitacións e cautelas no relativo ás
posibilidades de recorrer á cesión de man de obra a través destas singulares empresas,
Alemaña modifica a súa regulación precedente nunha liña máis ben restritiva do seu
campo de actuación e de reforzo da protección dos dereitos dos traballadores. Neste
sentido, por exemplo, prohíbese a intervención das ETT en certos sectores como o da
construción. Doutra parte, conságrase o principio de igualdade de tratamento cara aos
traballadores cedidos, aínda que é verdade que se habilitan derrogacións desta igualdade
por medio da negociación colectiva, ora ben, con significativas limitacións no que se
refire ao salario: establécese como retribución mínima en todo caso inderrogable a do
convenio de eficacia xeneralizable no contexto empresarial correspondente. Porén,
convén deixarmos constancia de que esta nova regulación foi obxecto de certa contro-
versia doutrinal e non faltan algunhas opinións que apuntan a unha transposición
defectuosa da Directiva 2008/104/CE 27.

Pola súa vez, a negociación colectiva tamén fixo algunha achega destacable no referi-
do ás axencias de traballo temporal, igualmente nunha liña limitativa desta fórmula
de préstamo laboral. Así, cabe darmos conta aquí da aprobación dalgúns convenios

25 Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen,
do 21 de decembro de 2008, BGBl. I, S. 2940, n.º 64.
26 Lei do 29 de abril de 2011, BGBl. I, S. 642, n.º 18.
27 HAMANN, W. (2011) «Kursbechel bei der Arbeitnehmerüberlassung?» Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht

2, p. 70 e ss.
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colectivos acordados no ámbito dos sectores metalúrxico e eléctrico que tratan de
restrinxir ou desincentivar o recurso abusivo ao fornecemento de man de obra polas
ETT, a través da imposición de límites temporais máximos para a cesión de traballa-
dores ou de incrementos retributivos aplicables en caso dunha posta a disposición
prolongada28.

A propósito do desprazamento transnacional de traballadores, entrou en vigor unha
nova lexislación cuxo obxectivo é asegurar unhas condicións mínimas de traballo aos
empregados desprazados no marco de tales prestacións de servizos transfronteirizas,
con particular incidencia no relativo á fixación dos niveis salariais mínimos esixibles,
atendendo á singular problemática que sobre este particular se suscitou tradicional-
mente en Alemaña29. En aplicación deste marco legal, o Ministerio Federal de Traballo
comezou xa a aprobar algunha norma de establecemento de salarios mínimos para
algún sector concreto (coidado de enfermos e dependentes).

Acentuando o contraste coa tendencia dominante noutros estados membros,
aprobáronse varias disposicións que se dirixen a reforzar a protección dos traballadores
e dos seus intereses persoais e profesionais. Para empezar, unha lei do ano 2008 sobre
a protección fronte a riscos laborais atribúe novos dereitos de información e supervi-
sión nesta materia á representación dos traballadores30. En relación coa representa-
ción e participación dos traballadores na empresa, aprobouse outra lei que pretende
incentivar o acceso dos traballadores á condición de accionistas31 e, doutra banda,
procedeuse a traspoñer a Directiva 2009/38/CE sobre o comité de empresa europeo32.

28 Convenio do 19 de maio de 2012 entre a patronal Gesamtmetall e o sindicato IG Metall aplicable ao
sector metalúrxico do estado de Baden-Württenberg. Convenio do 22 de maio de 2012 entre a patronal
VGZ e o sindicato IG Metall en referencia ao emprego de traballadores cedidos por ETT nos sectores
metalúrxico e eléctrico.
29 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im
Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, do 20 de abril
de 2009, BGBl. I S. 799, n.º 20; e do 22 de abril de 2009, BGBl. I, S. 818, n.º 21. Véxase SITTARD (2009)
«Neue Mindestlohngesetze in Deutschland» Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht [s. n.], p. 346 e ss.
30 Risikobegrenzungsgesetz, do 18 de agosto de 2008, BGBl. S. 1666, n.º 36.
31 Gesetz zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, do 7 de marzo de 2009, BGBl. I,
S. 451, n.º 12.
32 Bundesgesetzblatt, do 17 de xuño de 2011, BGBl. I, n.º 28.
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De igual maneira, salientaremos a mellora e ampliación dos dereitos de conciliación
da vida laboral e familiar mediante a reforma da lei sobre permiso parental –que se
estende aos avós en caso de pais menores ou aprendices– e a creación de novos per-
misos ou reducións de xornada para o coidado de familiares doentes ou dependentes33.
Por último, podemos tamén mencionar unha nova lei sobre o acceso á información
xenética e unha reforma da lexislación sobre a protección de datos persoais que, malia
non seren en propiedade normativa laboral, conteñen algunhas disposicións directa-
mente aplicables á tutela da dignidade e intimidade dos empregados no marco da
relación de traballo.

3. Francia ou a reforma a diario

«Francia vive desde 1993 nun estado de crise permanente»34. O encadeamento de
reformas que diso se deriva parece permitirlle á República francesa resistir o golpe da
conxuntura económica actual con maior solvencia que outros estados35. Ademais non
se debe pasar por alto, á hora de analizarmos o discorrer do dereito do traballo fran-
cés, que en 2007 se dirimiron unhas moi disputadas eleccións presidenciais entre
Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal, que encarnaban dúas aproximacións ideolóxicas
completamente diferentes ao dereito do traballo36.

A doutrina francesa destacou a transformación da reivindicación social que culminou
neste período: «dun sindicalismo tradicionalmente militante e fortemente reivindicativo
pásase pouco e pouco a unha representación sindical moi implicada na negociación
colectiva, tanto no nivel da preparación dos textos lexislativos como no nivel dos

33 Pflegezeitgesetz, do 28 de maio de 2008, BGBl. I, S. 874, 896; e Familienpflegezeitgesetz, do 1 de
xaneiro de 2012, BGBl. I, S. 2564, n.º 64.
34 Véxase COHEN, D. (dir.) (2009) Sortie de crise, vers l’émergence de nouveaux modèles de croissance?

París, Centre d’analyse stratégique, p. 9.
35 Véxase ESCANDE-VARNIOL, M.-C. (2012) «France» en VV. AA. Quel Droit Social dans une Europe en

crise. Bruxelas, Larcier, p. 158.
36 Poden verse tres mostras doutrinais desta cuestión no número especial de Droit Social (número 11, de
2006) titulado «2007: l’odyssée du Droit du travail», e máis especificamente en SOUBIE, R. (2007)
«L’emploi et le dialogue social, enjeux majeurs de l’après-élection» Droit Social 4, ou BORGETTO, M.
(2007) «La Sécurité sociale dans la campagne présidentielle: la double impasse» Droit Social 5.
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acordos de xestión»37. Bo exemplo desa participación na elaboración de normativa
xeral son, entre outros, os Acordos do 22 de decembro de 2005, sobre protección do
desemprego38, ou o Acordo interprofesional sobre a modernización do mercado de
traballo do 11 de xaneiro de 200839.

No tocante ás materias abordadas nese continuo proceso reformador, podemos dicir
que abrangueron todo o elenco da lexislación social, a comezar por unha recodificación
do Código de Traballo levada a cabo para a parte lexislativa polo Decreto lexislativo
2007-329, do 12 de marzo, e para a parte regulamentaria polos decretos 2008-243 e
2008-244, do 7 de marzo. Dá idea da importancia desta situación o feito de que a
anterior codificación datase de 1973, polo que o paso do tempo e dos sucesivos
lexisladores menoscabara a súa calidade técnica40. En materia de dereito individual,
pode sinalarse en primeiro lugar a Lei do 21 de agosto de 2007, coñecida como TEPA41,
que fomentou as horas extraordinarias a través de exencións fiscais e do aumento da
súa cota anual.

37 Véxase ESCANDE-VARNIOL, M.-C. (2012) op. cit., p. 165.
38 Ao respecto véxase VERICEL, M. (2006) «Le nouvel accord sur l’assurance-chômage pour 2006-2008»
Droit Social 2, p. 129 e ss.
39 Obxecto dun número especial da revista Droit Social, o número 3, de 2008.
40 Cfr. as reflexións durante os traballos dun dos membros da Comisión de Codificación, RADÉ, C. (2006)
«Recodifier le Code du travail» Droit Social 5, p. 483:

Le Code du travail est devenu méconnaissable, en grande partie à cause de la piètre qualité du travail
législatif et la multiplication des lois fourre-tout, des articles vidés de leur contenu, et jamais remplacés,
des sous-articles et des sous-sous-articles, des renvois qui rendent illisibles les règles applicables, de
l’empilement des règles les unes sur les autres au mépris de toute recherche d’équilibre ou de stabilité,
ou encore des textes non codifiés alors qu’ils devraient l’être.

41 «Travail, emploi, pouvoir d’achat» (traballo, emprego, poder adquisitivo). Sobre ela, véxase VACHET,
G. (2007) «Moins d’impôts, moins de cotisations = plus de travail?» Droit Social 12, coa súa conclusión
na p. 1204:

Cette loi TEPA a manifestement pour but d’accorder des avantages aux salariés les plus modestes
qui ont besoin de faire des heures supplémentaires, ce qui peut se justifier puisque d’autres catégories
sociales ont bénéficié d’avantages fiscaux. Un avantage fiscal n’aurait-il pas été suffisant? En effet,
les exonérations de cotisations sociales, alors que notre système de protection sociales sociale est
sinon en faillite, du moins mal en point, consistent souvent à transférer sur lus uns les charges que
étaient supportées par d’autres.
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O emprego xuvenil tamén formou parte das preocupacións do lexislador francés, que
encadeou unha serie de modificacións de extremada brevidade42 e forte polémica
xudicial e doutrinal. Cómpre non esquecermos o informe do director xeral da OIT
relativo á queixa formulada polos sindicatos franceses contra o «contrato de primeiro
emprego» (contrat nouvel embauche) que se introduciu na lexislación gala en 2005, e
a conseguinte recomendación do comité nomeado polo Consello de Administración
desta organización do 6 de novembro de 2007. O devandito contrato establecía un
período de proba de dous anos para os traballadores novos. O comité considerou que
era incapaz de establecer se tal período resultaba razoable, dado que a xurisprudencia
francesa admitira os períodos de seis meses. En cambio, convidou o Goberno francés
a se asegurar de que, de acordo co Convenio, este tipo de contratos non puidesen ser
extinguidos sen unha causa válida. Posteriormente o Tribunal de Casación considera-
ría pola súa propia conta que o contrato era, en efecto, contrario aos compromisos
internacionais adquiridos pola República francesa.

Último episodio da serie lexislativa, a Lei do 1 de decembro de 2008 creou o contrato
único de inserción, derrogando tres das modalidades preexistentes e complementan-
do o RSA (do cal se falará posteriormente). Esta modalidade leva aparellada a subs-
crición dun convenio entre traballadores, empresarios e un organismo público, que,
en síntese, deseña un itinerario formativo para o/a mozo/a na empresa e establece
unha compensación económica a cambio. De se subscribir cunha entidade sen ánimo
de lucro, comporta ademais unha exención de cotizacións sociais43.

Sobre a regulación do tempo de traballo, ha de mencionarse a Lei do 20 de agosto de
2008. A partir da súa entrada en vigor, os convenios de empresa ou de centro de
traballo, e na súa ausencia os de sector, poden organizar a disposición do tempo de
traballo e a súa repartición en módulos superiores á semana e inferiores ao ano. En
Francia, esta modificación supuxo unha liberalización até entón descoñecida. Na

42 Cfr. DOCKÈS, E. (2006) «Du CNE au CPE, après le jugement du Conseil de prud’hommes de
Longjumeau» Droit Social 4, p. 356:

Le CNE est un premier pas, le deuxième est le CPE. Même si l’existence d’un troisième pas est
encore incertaine, l’habituelle stratégie pointilliste du législateur et la présence de quelques signes
annonciateurs, laisse à penser qu’il pourrait bien s’agir d’une évolution tendant à une généralisation
progressive de la précarité des salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté.

43 Sobre esta nova modalidade véxase MORVAN, P. (2009) «La loi généralisant le RSA» Droit Social 2,
p. 192 e ss.
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mesma de liña de flexibilización discorreron algunhas reformas sobre a extinción do
contrato de traballo, como a Lei do 25 de xuño de 2008, que plasmou a posibilidade
dunha ruptura consensuada da relación laboral44: o/a empresario/a cobre un formula-
rio tipo, que asina xunto co/a traballador/a, quen dispón de 15 días para retractarse.
Pasado este prazo e unha vez a Administración verificase que non existe fraude nin
ningún erro, o contrato queda extinguido, o/a traballador/a recibe unha indemniza-
ción igual á prevista para o despedimento por causa «real e seria»45 e ten dereito a
obter prestacións de desemprego.

No campo do dereito colectivo, o texto indiscutiblemente máis salientable é a Lei do
20 de agosto de 2008, sobre democracia social46, que levou a cabo unha verdadeira
revolución das formas de adquisición da representatividade e que merece unha expo-
sición máis detallada47. En diante, para negociar, cada organización sindical deberá
probar a súa representatividade. En todos os niveis, a audiencia electoral transfórma-
se no criterio esencial para determinar esta representatividade, pasando dunha repre-
sentatividade descendente a un sistema ascendente na medida en que a representativi-
dade no nivel de sector ou nacional dependerá dos resultados obtidos polos sindicatos
nas empresas48. O criterio da audiencia electoral ten en conta o pluralismo sindical
francés e, así, unha porcentaxe do 10% na empresa e do 8% no sector e no nivel
interprofesional é suficiente para ser recoñecido como sindicato representativo de se
cumpriren igualmente os restantes criterios (independencia, antigüidade de dous anos,

44 A xuízo de COUTURIER, G. (2008) «Les ruptures d’un commun accord» Droit Social 9/10, p. 923, esta
posibilidade xa existía no dereito francés, e no seu balance na p. 924 sinala que «on peut observer les
options décidément prises qui marquent en droit positif le dépassement des grands débats sur la rupture
d’un commun accord. Les mêmes règles font pourtant surgir aussi nombre de questions nouvelles qui
seront, au moins, dans un avenir proche, sources d’incertitudes».
45 Sobre esta figura, véxase PETIT, F. (2007) Droit des relations individuelles du travail. París, Gualino,
p. 210 e ss.
46 Cfr. TEYSSIÉ, B. (2009) «A propos de la rénovation de la démocratie sociale» Droit Social 6, p. 627:
«Son objet; renforcer la présence syndicale... autour de quelques principes majeurs: réalité, légitimité,
moralité, sécurité».
47 Dá unha idea dos distintos tempos do dereito francés o feito de que o 8 de xullo de 2009, menos dun
ano despois da entrada en vigor desta lei, a Sala do Social do Tribunal de Casación ditase as súas catro
primeiras sentenzas sobre ela.Véxase MORIN, M.-L. (2009) «La loi 2009-789 [sic] du 20 août 2008:
premières décisions de la Cour de cassation sur le droit syndical» Droit Social 9/10, p. 950 e ss.
48 Véxase BORENFREUND, G. (2008) «Le nouveau régime de la représentativité syndicale» Revue de droit
du travail [s. n.], p. 712.
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respecto dos valores republicanos, transparencia financeira, número de afiliados e
cotizacións, influencia caracterizada pola actividade sindical). Por outra banda, a au-
diencia electoral terá así mesmo un papel nas condicións de validez dos acordos co-
lectivos, que na empresa só poderán ser subscritos por organizacións sindicais que
obtiveren cando menos un 30% dos votos na primeira volta das eleccións profesio-
nais e non reciban a oposición dos sindicatos que obtiveren más do 50% dos votos.

Ora ben, esta non é a única novidade introducida pola mencionada lei. Malia restrinxir
os criterios da representatividade, aparece un novo representante dos traballadores na
empresa: o da sección sindical, encargado de lles dar voz aos sindicatos que non foron
recoñecidos como representativos49. Trátase de lles proporcionar a estes sindicatos os
medios de obteren os resultados electorais que lles permitirán atinxir a súa
representatividade na empresa.

Doutro lado, pretende tamén asegurar as posibilidades de negociación colectiva nas
empresas desprovistas de delegados sindicais. É a cuarta vez que o lexislador francés
se ocupa desta cuestión desde 1996 e a Lei do 20 de agosto de 2008 debería definir
unha solución perenne caracterizada pola súa complexidade. A posibilidade de nego-
ciar á marxe das organizacións sindicais non está aberta máis que en ausencia de
delegados sindicais na empresa e só para a negociación de medidas cuxa posta en
práctica estiver condicionada á sinatura dun acordo colectivo pola lei. Trátase, xa que
logo, de acordos derrogatorios que non teñen que ser necesariamente máis favorables
que a lei50. Esta lei distingue segundo o volume do persoal. Nas empresas de menos
de 200 traballadores, os acordos poderán ser negociados polos representantes electos
dos traballadores. Os que asinen deberán representar a maioría dos votos emitidos nas
últimas eleccións profesionais. Os acordos deberán ser igualmente aprobados por unha
comisión paritaria do sector cuxa competencia está limitada ao control da legalidade.
Nas empresas desprovistas de representantes electos, a negociación é posible con un
ou varios traballadores que reciban o mandato dunha ou varias organizacións sindicais
do sector. Unha vez concluído o acordo, deberá ser aprobado en votación pola maioría

49 Véxase GAURIAU, B. (2009) «Les représentants des syndicats dans l’entreprise» Droit Social 6, pp.
644-5.
50 Sobre este tipo de acordos véxase BARTHÉLEMY, J. (2009) Évolution du droit social. Une tendance à la
contractualisation mais un rôle accru des droits fondamentaux du travailleur. París, Lamy-Wolters Kluwer,
p. 53 e ss.
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dos traballadores. Nas empresas de cando menos 200 traballadores, só os traballadores
cun mandato poderán ser habilitados para negociar51.

En materia de colocación, á súa vez, tivo especial importancia a Lei do 13 de febreiro
de 2008, sobre a reforma da xestión do desemprego e a organización dos servizos de
emprego. Esta norma, que modificaba outra de 2005, fusionou parcialmente a Agence
nationale pour l’emploi (ANPE), encargada de xestionar as políticas activas de
emprego, e as Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC),
encargadas da xestión da protección por desemprego, nun intento de racionalizar os
servizos públicos52. Tamén a Lei do 24 de novembro de 2009, relativa á orientación e
á formación profesional, que modificou profundamente estas institucións.

En materia de protección social, a Lei do 1 de decembro de 2008 creou o ingreso de
solidariedade activa (RSA, revenu de solidarité active), sucesor do ingreso mínimo
de inserción (RMI, revenu minimum d’insertion) que databa de 1988. Esta figura
combina a protección social coa procura activa de emprego, aínda que a doutrina se
interrogou sobre a coherencia da súa cualificación como axuda social53. De grande
importancia foi, así mesmo, a Lei do 9 de novembro de 2010, de reforma da
xubilación54. En liñas xerais, cun deseño de longos períodos transitorios, elevou a
idade mínima para acceder a unha pensión de 60 a 62 anos; a idade para adquirir
plenamente a prestación dos 65 aos 67; e o período de cotización a 41 anos. A lei
incluíu ademais cláusulas compensatorias relacionadas con continxencias familiares.

51 Amplamente, a propósito desta lei, véxase LAULOM, S. (2011) «El papel de la Unión Europea en la
transformación de las formas de representación de los trabajadores a partir de la experiencia comparada
(Reino Unido, Italia y Francia)» Dereito, Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela

20(2), pp. 7-41.
52 Racionalización, en todo caso, considerada insuficiente por VERICEL, M: (2008) «La loi de 13 février
2008 et la nouvelle réforme de l’organisation du service de l’emploi» Droit Social 4, p. 412:

Il faudra sans aucun doute poursuivre la rationalisation, en clarifiant les attributions de chacun, en
imposant une meilleure coordination et en subordonnant l’attribution des dotations de l’État à la
preuve d’un réel apport des organismes bénéficiaires à l’action en faveur de l’emploi.

53 Véxase CYTERMANN, L. (2009) «L’inclassable RSA» Droit Social 3, p. 311. Sobre a obrigatoriedade da
busca de emprego, cfr. a p. 314:

L’obligation de recherche d’emploi ou d’insertion répond à deux justification, dont aucune ne se rattache
à l’idée de contrepartie: mettre en œuvre le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit que chacun
a le devoir de travailler, le RSA n’ayant donc pas vocation à permettre le choix de ne pas travailler;
augmenter les chances du retour à l’emploi, la contrainte étant vue comme une source d’efficacité.

54 Véxase o número monográfico especial dedicado a esta reforma de Droit Social, número 3, de 2011.
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Canto ao emprego público, para rematarmos, aínda que desborde as fronteiras do
dereito do traballo, deben mencionarse a Lei do 2 de febreiro de 2007, de moderniza-
ción da función pública; a Lei do 3 de agosto de 2009, relativa á mobilidade e os
itinerarios profesionais na función pública; e a Lei do 5 de xullo de 2010, relativa á
renovación do diálogo social e que contiña importantes modificacións na mesma
materia.

Como balance xeral, podemos constatar que as tendencias en España non semellan
plenamente orixinais, senón que responden a fenómenos internacionais en que os
axustes seguen patróns similares. As reformas francesas afectaron, ao seu xeito, a
varios dos puntos chave das reformas españolas contemporáneas, sen que a conxuntura
económica poida ser mostrada como un elemento motivador decisivo. Pode dicirse
como síntese, por tanto, que nos últimos anos tivo lugar unha importante serie de
reformas continuadas, que a doutrina cualificou como excesivamente apresuradas,
non sempre respectuosas coas negociacións que as precederon e carentes da
profundidade necesaria55.

4. Italia: un país en reforma permanente

Nos últimos anos, Italia ofrécenos un bo exemplo da «motorización lexislativa» que
se veu producindo en materia social nos estados europeos do sur máis gravemente
afectados pola crise, cuxa complexidade se viu incrementada neste caso pola
inestabilidade política e os coñecidos cambios de goberno, primeiro pola vontade
democraticamente expresada nas urnas e mais adiante pola forza das presións exter-
nas. O punto de arranque do relato sobre as experiencias reformadoras recentes no
país transalpino pode situarse no acordo tripartito do 23 de xullo de 2007, froito da
concertación social, que foi obxecto de tradución normativa –con algunha modifica-
ción– na Lei 247/2007. Aínda que os contidos do acordo e da lei son variados, salientan
sobre todo a reforma das pensións de xubilación (no sentido de ampliar o tempo míni-
mo de cotización esixido e modificar as regras de cálculo, atendendo ao problema do
avellentamento da poboación), o establecemento de incentivos fiscais orientados a
estimular a vinculación entre salarios e produtividade na negociación colectiva, me-
didas a favor dos traballadores con discapacidade e outras medidas de diverso tipo
para loitar contra o emprego somerxido e contra o abuso da contratación temporal.

55 ESCANDE-VARNIOL, M.-C. (2012) op. cit., p. 161.
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Con posterioridade, a partir da recrudescencia da crise en 2008, han ir aparecendo
sucesivamente diversas disposicións lexislativas de conxuntura en resposta ás premas
da situación económica e ás esixencias impostas aos países máis profundamente
inmersos na denominada «crise da débeda» pola UE e outras instancias supranacionais.
Estas responden ao formato das normas ómnibus, a miúdo ligadas ás orzamentarias,
que afectan –de xeito non sempre sistemático nin coherente, nin doado de compen-
diar– a un variadísimo elenco de cuestións e materias, incluídas a regulación laboral e
a protección social. Ao pouco de tomar posesión, o goberno Berlusconi aprobou o
Decreto lei 112/2008, despois convertido na Lei 133/200856, onde entre unha pléiade
de medidas de simplificación administrativa, dinamización económica e axuste
orzamentario cabe atoparmos certas previsións en materia de seguridade social, con-
tratos temporais e de aprendizaxe, tempo de traballo e obrigas formais e documentais
dos empregadores. Máis adiante, outros dous decretos lei sobre medidas urxentes
para a economía e para a estabilidade orzamentaria, así mesmo obxecto de conversión
respectivamente nas leis 106/2011 e 111/2011, incorporaron incentivos fiscais para
estimular o emprego de persoas con discapacidade e a vinculación das retribucións á
produtividade nos convenios colectivos de empresa, así como unha ampla liberaliza-
ción das actividades de intermediación no mercado de traballo.

Especialmente digno de mención é o Decreto lei 138/201157, logo convertido en Lei
148/2011, que de novo no contexto dunha amálgama de diversas medidas económi-
cas e orzamentarias incorpora varias previsións que salientaremos aquí: unha
flexibilización da normativa de reserva de emprego a favor das persoas con
discapacidade, regras tuitivas e límites de duración máxima para evitar abusos en
relación coas prácticas non-laborais en empresas, sancións penais para o delito de
intermediación ilegal e explotación da man de obra (novo artigo 603 bis do Código
penal) e, por enriba de todo, unha importante habilitación para a descentralización da
regulación das condicións de traballo que merecerá un comentario separado un pouco
máis adiante. En fin, como último elo deste grupo de disposicións directamente vin-
culadas ás dificultades económicas e orzamentarias cómpre citarmos a Lei 183/2011

56 Legge 133/2008, del 6 agosto: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. GU n.º 195, do 21 de
agosto de 2008.
57 Decreto-legge 138/2001, del 13 agosto: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo. GU n.º 188, do 13 de agosto de 2011.
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(Legge di stabilita’ 2012), aprobada xa baixo o Goberno Monti, que establece exencións
na cotización á Seguridade Social para a contratación de aprendices e mulleres (en
áreas xeográficas con alto desemprego feminino), incentivos fiscais para promover o
teletraballo e a vinculación entre salarios e produtividade na negociación colectiva,
así como unha regulación máis flexible do traballo a tempo parcial.

Cunha formulación xa máis xeral e sistemática, no último ano aprobouse unha impor-
tante reforma do mercado de traballo mediante a Lei 92/201258, popularmente coñeci-
da como Riforma Fornero, que constitúe o fito máis significativo do período aquí
considerado. Trátase dunha reforma de alcance amplo –aínda que non de tanto calado
como as coetáneas, por exemplo, en España– cuxos obxectivos principais son a crea-
ción dun mercado de traballo máis «inclusivo e dinámico», favorecer o crecemento
económico e reducir os niveis de desemprego promovendo o emprego estable e a
contratación por tempo indefinido, reforzando o papel do contrato de aprendizaxe,
combatendo o uso abusivo ou fraudulento da contratación temporal e das figuras do
traballo autónomo ou parasubordinado, flexibilizando a normativa sobre despedimento,
mellorando a eficiencia das políticas pasivas e activas de emprego e atendendo á
situación de colectivos especialmente desfavorecidos como as mulleres e os traballa-
dores maduros.

Entre as medidas máis sobresalientes desta reforma atópanse as múltiples novidades
introducidas en materia de modalidades contractuais. Para empezar, aboliuse o deno-
minado «contrato de inserción» (contratto d’inserimento) e a regulación dos contra-
tos temporais foi alterada notablemente mediante a modificación do Decreto lexislativo
368/2001, coa intención declarada de favorecer a contratación estable. Así, aínda que
en Italia –como en España– xa rexía un réxime de causalidade para o recurso á contra-
tación temporal, agora conságrase máis explicitamente a título de regra xeral que o
contrato indefinido debe ser a forma común ou ordinaria de contratación; aparéllase á
contratación temporal unha contribución empresarial adicional dirixida a financiar as
prestacións de desemprego de nova creación e a desincentivar o recurso aos contratos
de duración determinada; amplíase o período de interrupción que debe mediar entre
un contrato temporal e o seguinte entre un/ha mesmo/a traballador/a e unha mesma
empresa (de 10/20 días, en función da duración da relación, a 60/90 días, aínda que a

58 Legge 92/2012, del 28 giugno: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita. GU n.º153, do 3 de xullo de 2012.
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negociación colectiva pode reducir eses períodos de abstención); refórzase a previ-
sión sobre a limitación do encadeamento de contratos de duración determinada e a
conversión obrigatoria en relación de carácter indefinido após 36 meses, incluíndo no
cómputo toda clase de relación temporal co mesmo empregador, incluso a prestación
de servizos a través dunha empresa de traballo temporal; e, en fin, para o caso de
incumprimentos formais establécese como sanción non só a transformación do con-
trato en indefinido, senón tamén o aboamento dunha compensación de entre 2,5 e 12
meses de salario aos empregados.

No entanto, entre as modificacións máis relevantes nesta materia salientan dúas de
sentido oposto ás anteriores: admítese a contratación temporal sen axustarse ao réxime
legal de causalidade (a) cando se trate da primeira contratación do/a traballador/a e a
duración non exceda de 12 meses; ou ben (b) cando a negociación colectiva entre os
interlocutores máis representativos no ámbito nacional así o autorice en virtude doutras
razóns específicas (inicio de actividade, lanzamento de produto ou servizo innovador,
implementación de cambios tecnolóxicos relevantes e extensión ou renovación de
proxectos de I+D significativos ou contratas de grande envergadura).

Canto ao contrato de aprendizaxe e o traballo a tempo parcial, a Riforma Fornero

procurou garantir un equilibrio entre o estímulo do recurso a estas modalidades
contractuais en tanto que forma de organización flexible do traballo atractiva para as
empresas e a tutela dos traballadores fronte aos eventuais abusos. Doutro lado, esta
finalidade tuitiva parece prevalente nas novas condicións que rexen o traballo inter-
mitente a chamada, así como nalgunhas previsións referidas ao traballo accesorio de
carácter simplemente ocasional e escasa relevancia económica.

En relación co traballo parasubordinado, refórmase a normativa específica sobre o
que se denomina collaborazioni coordinate e continuative ou lavoro a progetto (De-
creto lexislativo 276/2003), introducindo medidas de diversa índole para intentar cla-
rificar a liña divisoria con respecto ao traballo asalariado e loitar contra a utilización
fraudulenta desta figura para enmascarar o que é en realidade auténtico traballo asala-
riado. Á súa vez, establécense novos requirimentos formais, presuncións legais e regras
de conversión para evitar que a cobertura documental para os efectos fiscais de certos
contratos de servizos non-laborais prestados supostamente en réxime de autonomía e
total independencia (o que se vén chamando partite-IVA) sexa empregada como vía
de escape, xa sexa con respecto á normativa sobre collaborazioni coordinate e

continuative ou, directamente, da lexislación laboral. E esa mesma vocación de per-
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secución de fraudes e abusos advírtese a propósito das prácticas non-laborais en em-
presas, para as cales se prevé a aprobación de novas medidas normativas logo de
acordo entre o Goberno central e as rexións.

Con todo, sen dúbida o máis relevante desta reforma é o que concirne ao réxime da
extinción da relación laboral. Co obxectivo de reducir a segmentación do mercado de
traballo, á vez que se endurece o réxime da contratación temporal, procúrase unha
maior «flexibilidade de saída» para as relacións laborais por tempo indefinido me-
diante modificacións que pretenden facilitar o despedimento e, en especial, facer menos
gravosas para as empresas as consecuencias xurídicas aparelladas á cualificación deste
como inxustificado. Neste sentido, refórmase o réxime xurídico tanto do despedimento
individual –por causa económica ou outras razóns obxectivas e tamén disciplinario–
como dos despedimentos colectivos, e altérase substancialmente unha das institucións
máis características e tradicionais do ordenamento laboral italiano: a denominada tu-

tela reale do art. 18 do Statuto di Lavoratori (Lei 300/1970), isto é, a imposición da
readmisión obrigatoria (e o aboamento dos salarios deixados de percibir) en todos os
supostos de despedimento ilícito en empresas ou unidades produtivas de máis de 15
traballadores59.

Así, en relación coas extincións individuais por causas obxectivas, a consecuencia
normal da declaración do seu carácter inxustificado pasa a ser simplemente a obriga
de lle aboar aos traballadores unha indemnización de entre 12 e 24 meses de salario
(en función da antigüidade e o tamaño da empresa); a readmisión obrigatoria mantense
só para os supostos de discriminación, falta de notificación por escrito ou ausencia
total e manifesta da causa extintiva requirida. Pola súa banda, o despedimento disci-
plinario ilexítimo, como norma xeral, tamén dará lugar a unha indemnización de entre
12 e 24 meses de salario se resulta inxustificado desde o punto de vista das causas que
o motivan, e de entre 6 e 12 meses de se incorrer en incumprimentos formais; porén,
procede a readmisión obrigatoria en caso de discriminación ou de inexistencia paten-
te da causa disciplinaria alegada, aínda que neste último caso se limita a 12 meses o
aboamento dos salarios deixados de percibir60. No tocante aos despedimentos colecti-

59 MAGRINI, S. (2012) «Quer pasticciaccio brutto (dell’art. 18)» Argomenti di Diritto del Lavoro 3, p. 535
e ss.
60 VALLEBONA, A. (2012) «L’ingiustificateza qualificata del licenzamento: fattispecie e oneri probatori»
Diritto delle Relazioni Industriali 3, p. 621 e ss.
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vos, refórmase a súa normativa específica (Lei 223/1991) para eliminar a readmisión
obrigatoria no suposto infracción referida ao procedemento de negociación previa
coa representación dos traballadores, aínda que se establece a reintegración obrigatoria
no posto de traballo en caso de falta de comunicación escrita ou de incumprimento
dos criterios de selección dos traballadores despedidos fixados na lei ou na negocia-
ción colectiva (con todo, ao aboamento dos salarios deixados de percibir no segundo
suposto aplícaselle o límite de 12 mensualidades)61.

En fin, establécense así mesmo novas regras sobre a conciliación e a tramitación
procesual das impugnacións do despedimento, nunha liña de abreviación e simplifi-
cación dos procesos. Doutro lado, incorpóranse tamén novas previsións para atallar a
práctica fraudulenta das chamadas «dimisións en branco», para o cal se reforma unha
norma previa sobre a materia (Lei 188/2007) e pasa a someterse a extinción da rela-
ción pola vontade dos traballadores e a resolución por mutuo acordo á validación por
parte da autoridade laboral ou da inspección de traballo, en particular nos casos de
maternidade, paternidade, adopción ou acollemento recentes.

En materia de protección por desemprego, a Lei 92/2012 supón unha reforma integral
e progresiva do sistema precedente, que comportará a eliminación da clásica variedade
de prestacións anteriormente existente (indennità di mobilità e indennità di

disocupazione) e a súa substitución por un novo sistema unificado de tutela baixo o
nome de Asicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI). A nova ASPI dependerá do
Instituto Nazionale della Previdenza Sociale e comezará a funcionar a partir de 2013.
A maiores, resulta particularmente destacable a creación dunha nova prestación por
desemprego a favor dos traballadores parasubordinados das collaborazioni coordinate

e continuative.

En fin, aínda sen entrarmos en detalle pola súa menor relevancia, convén cando me-
nos deixarmos constancia doutros moitos contidos incluídos na Lei 92/2012: exten-
sión alén do sector industrial do apoio financeiro público da Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria ás reducións de xornada por razóns económicas, medidas a
favor de colectivos desfavorecidos no mercado de traballo (traballadores maduros,
mulleres, persoas con discapacidade), novo e modesto permiso de paternidade (até 3
días), modificacións na regulación sobre o traballo de nacionais de estados que non

61 CESTER, C. (2012) «Il proggetto di riforma della disciplina di licenzamenti: prime riflessioni» Argomenti

di Diritto del Lavoro 3, p. 547 e ss.
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pertencen á UE, reforma dos servizos públicos de emprego e as políticas activas e
medidas en materia de formación.

No plano colectivo das relacións laborais, debe tamén darse noticia dalgúns im-
portantes cambios que resultan da propia negociación entre os interlocutores sociais.
O 15 de abril de 2009 subscribiuse un relevante acordo interprofesional entre a patro-
nal italiana e algunhas das organizacións sindicais máis representativas (CISL e UIL),
malia que coa significativa exclusión da confederación maioritaria CGIL. O devandi-
to acordo intenta propiciar unha reforma da negociación colectiva que apunta a unha
estrutura en dous niveis (convenio sectorial estatal e convenio de ámbito inferior, xa
sexa de empresa ou territorial), á procura de estimular unha moderada descentraliza-
ción da regulación das condicións de traballo, habilitando a inaplicación no nivel
inferior do disposto nos convenios de ámbito superior en circunstancias de crise ou de
existiren necesidades produtivas específicas (baixo supervisión das partes asinantes
do convenio nacional), e establecendo un procedemento de referencia para a fixación
de incrementos salariais.

Doutra banda, o acordo interprofesional do 28 de xuño de 2011 subscrito entre aso-
ciación empresarial CONFINDUSTRIA e os sindicatos CISL, UIL e CGIL (nesta
ocasión si) reforma moi significativamente o marco regulador preexistente sobre a
representación dos traballadores na empresa, a representatividade das organizacións
colectivas e o sistema de negociación colectiva62. É difícil resumir o contido do
devandito acordo, mais paga a pena sinalarmos sequera que nel se establecen novas
regras sobre a lexitimación para negociar convenios e sobre os supostos da atribución
a estes de eficacia xeral. Así mesmo, apúntase novamente cara a unha certa descentra-
lización da negociación colectiva, ao se lles permitir aos convenios colectivos de
empresa ou centro de traballo que reúnan certos requisitos de representatividade
inaplicar as previsións contidas en convenios sectoriais estatais63.

62 Véxase BAVARO, V. (2011) «Rasegna giuridico-sindacale sulla vertenza FIAT e le relazioni industriali
in Italia» Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali 130, p. 313 e ss. Así mesmo, con
dedicación monográfica e contribucións de L. Mariucci, M. V. Ballestrero, G. De Simone, S. Scarponi,
A. Lassandri, A. Perulli, L. Calafà, D. Gottardi, A. R. Tinti, M. P. Aimo, D. Izzi e M. Rocella, véxase
Lavoro e Diritto 2, 2011, p. 239 e ss.
63 RICCI, M. (2012) «L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione de tendenza nel sistema
di relazioni industriali» Argomenti di Diritto del Lavoro 1, p. 43 e ss. TOSI, P. (2011) «L’accordo
interconfederale 28 giugno 2011: verso una nuova autoriscomposizione del sistema contrattuale»
Argomenti di Diritto del Lavoro 6, pp. 1220 e ss. Véxase tamén Diritto delle Rellazioni Industriali 3,
2011, número monograficamente dedicado con contribucións e opinións de varios autores.
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De todos os xeitos, pouco despois da aprobación do citado acordo do 28 de xuño de
2011, a xa mencionada Lei 148/2011 (froito da conversión do Decreto lei 138/2011)
introduciu unha previsión sobre a descentralización da regulación das condicións de
traballo no seu artigo 8, pretendidamente inspirado naquel pacto colectivo mais que
en realidade vai moito máis alá64, que foi obxecto dunha gran polémica doutrinal ao
seren abundantes as voces críticas que apuntan até á posible inconstitucionalidade
deste precepto65. Segundo esta controvertida regulación, sempre que concorreren certas
finalidades específicas de carácter económico ou relacionadas coa creación ou o
mantemento do emprego, permíteselles aos convenios colectivos do ámbito da em-
presa ou territorial inferior subscritos entre as organizacións máis representativas no
ámbito nacional ou coas representacións dos traballadores na empresa apartarse da
regulación das condicións laborais establecidas en convenios de ámbito superior ou
até na propia lei. Tal posibilidade de descolgamento habilítase nun significativo gru-
po de materias: modalidades contractuais, aplicación de medidas de vixilancia
audiovisual ou novas tecnoloxías de control, clasificación profesional, tempo de
traballo, réxime de responsabilidades solidarias nos supostos de fornecemento de man
de obra mediante axencias de emprego temporal, condicións de emprego e
despedimento e regulación dos despedimentos discriminatorios, entre outras. O único
límite que xenericamente se marca –alén dos requisitos referidos á representatividade
dos negociadores– é o respecto á Constitución italiana.

En fin, non faltaron no período considerado outras novidades lexislativas de índole
menor en comparación coas que se acaban de describir, desde o establecemento de
incentivos fiscais para os acordos sobre tempo de traballo flexible até a transposición
de diversas directivas comunitarias (nomeadamente a Directiva 2006/54/CE, sobre a
igualdade entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, e a Directiva 2008/104,
sobre empresas de traballo temporal), pasando por unha chamada «regulación conso-
lidada» en materia de contratos de aprendizaxe axiña afectada polas novidades da
Riforma Fornero, o que é bo exemplo dun ritmo lexislativo talvez frenético.

64 SANTORO PASSARELLI, G. (2011) «Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d.l. 138/2011 conv.
con modifiche l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze» Argomenti di Diritto del Lavoro 6,
p. 1224 e ss.
65 MAZZOTA, O. (2012) «“Apocalittici” e “integrati” alle prese con l’art. 8 della lege n. 148 del 2011: il
problema della disponibilità del tipo» Lavoro e Diritto 1, p. 19 e ss. DEL PUNTA, R. (2012) «Cronache di una
transizione confusa (su art. 8 della l. 148/2011 e dintorni» Lavoro e Diritto 1, p. 31 e ss. Dedicado
monograficamente ao tema, con contribucións de varios autores, Diritto delle Relazioni Industriali 1, 2012.
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5. Portugal: entre a crise e a troika

Á hora de considerarmos a evolución recente do dereito do traballo en Portugal, con
independencia da sempre borrosa pegada da flexiguridade66, é imprescindible termos
en conta dous factores extraxurídicos. En primeiro lugar, cómpre lembrarmos o cam-
bio político materializado nas eleccións do 5 de xuño de 2011, co paso do goberno
socialdemócrata de José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa ao goberno conservador
de Pedro Passos Coelho. O segundo factor é a intervención por parte do Fondo Mone-
tario Internacional, a UE e o Banco Central Europeo (a chamada troika) solicitada
polo executivo portugués en abril de 2011.

O denominado «rescate» implicou a aceptación por parte de Portugal dun memorando
cun intenso programa de actuacións. A parte que afectaba ao mercado de traballo, en
que se vinculaba a competitividade con reformas estruturais, incluía cinco grandes
apartados: as reformas centraríanse na creación de novos traballos, e non en menor
medida para os mozos; a protección do emprego sería modificada para potenciar a
flexibilidade e mellorar a equidade; revisaríase o sistema de protección por desemprego
para cambiar os incentivos, aumentar o emprego e reforzar as redes de seguridade
sociais; garantiríase que os custos laborais apoiasen a creación de empregos e a
competividade; e definiríanse criterios claros para a extensión dos convenios colecti-
vos67. Estes obxectivos eran detallados á súa vez no cuarto capítulo do memorando,
en que se lles asignaba a cada un deles medidas específicas68.

66 Cfr. AUGUSTO COSTA, H. (2009) «A flexigurança em Portugal: Desafios e dilemas da sua aplicação»
Revista Crítica de Ciências Sociais 86, p.139:

Nesse sentido, sem negar as virtudes do conceito, ao longo do texto acabei por transmitir sobretudo
uma visão crítica da flexigurança em acção, não só porque os actores do mercado de trabalho português
conservam evidentes reservas quanto ao seu sucesso, como porque se afigura problemática a sua
aplicação ao contexto português, como aqui se procurou demonstrar a través da exposição de alguns
exemplos de situações de vulnerabilidade face ao mercado de trabalho.

67 O memorando e a carta de intencións do Goberno de Portugal poden consultarse no web do Fondo
Monetario Internacional, no enderezo electrónico <http://www.imf.org/external/np/loi/2011/prt/
051711.pdf>.
68 Por exemplo, sinalábase que a duración máxima da prestación por desemprego pasaría a ser de 18
meses, ou que a indemnización por extinción do contrato se reduciría de 30 a 10 días de salario por ano
de servizo coa previsión dun fondo empresarial que achegaría unha indemnización adicional.
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Con anterioridade á intervención, o 17 de febreiro de 2009 entrara en vigor un novo
Código de traballo (formalmente Lei 7/2009, do 12 de febreiro) que substituíu o de
2003 (aprobado durante do goberno de Durão Barroso, e por tanto do signo político
contrario). A súa entrada en vigor viuse demorada por un recurso previo de
inconstitucionalidade suscitado polo presidente da República contra a duración do
período de proba, que pasaba de 90 a 180 días. O Tribunal Constitucional considerou
que isto representaba unha restrición excesiva do dereito á seguridade no emprego, o
que obrigou a modificar o devandito código para a súa entrada en vigor69. O novo
código foi acollido con fortes críticas por parte do empresariado portugués, que o
considerou como creador de novos obstáculos para o emprego, en tanto que parte da
doutrina opinaba exactamente o contrario70.

No tocante ás novidades máis relevantes no seu contido, estas abranguían a flexibili-
zación do tempo ao alterar os módulos de cálculo e os seus límites –permitindo un
arco temporal diario de entre 6 e 10 horas, sempre suxeito ao máximo semanal de 40
horas– e crear «bancos de horas»; a simplificación do despedimento disciplinario coa
validación do despedimento formalmente incorrecto mais fundado en «xusta cau-
sa»71, e a redución do prazo de impugnación dun ano a dous meses; o aumento dos
días de falta xustificada para ocuparse do coidado de fillos, cónxuxe, pai e irmáns, así
como do permiso de maternidade a cinco ou seis meses, sempre de se compartir entre
o pai e a nai72; e medidas destinadas a combater a parasubordinación, moi habitual en
Portugal baixo a fórmula dos denominados «recibos verdes». No apartado do dereito
colectivo, o Código incidiu na caducidade dos convenios colectivos e nunha amplia-
ción dos servizos mínimos en caso de folga. Decretos contemporáneos como o Decre-
to 128/2009, sobre o contrato de emprego-formación; o Decreto129/2009, sobre o

69 A duración quedou finalmente establecida en 90 días para os traballadores en xeral, 180 días para os
técnicos especializados e 240 días para os cargos de confianza.
70 Cfr. a opinión nos medios de comunicación de J. Leite:

Esta lei vai provocar uma trapalhada inqualificável, porque entra em vigor o novo código, mas não
todas as normas, há algumas que vão ficar suspensas à espera que se aprovem outros diplomas que
regulam essa mesma matéria. Há, portanto, normas do antigo código que vão ficar em vigor.

71 Sobre esta figura véxase MEDEIROS MELO, J. (2011) [en liña] «Despedimento por facto imputável ao
trabalhador: situações típicas de justa causa». Mestrado em Direito na Área de Ciências Jurídico-
-Empresariais, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Dispoñible no enderezo web
<http://run.unl.pt/bitstream/10362/6900/1/Melo_2011.PDF>.
72 Curiosamente este permiso denomínase en Portugal «liçença de paternidade».
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programa de prácticas profesionais (estágios profissionais); ou o Decreto130/2009,
con incentivos ao emprego, completaban a regulación do Código73.

No mesmo ano 2009 o Código de traballo foi modificado pola Lei 105/2009 para
perfilar aspectos relativos ao traballo de menores en espectáculos públicos, a forma-
ción profesional e o traballo de estudantes, a verificación da incapacidade temporal e
as prestacións de desemprego, entre outros temas. A seguinte modificación do Código
inseriuse xa na dinámica da posta en práctica do citado memorando. Tratouse da Lei
53/2011, que respondía directamente ás indicacións sobre a flexibilización da extin-
ción do contrato de traballo, ao establecer un novo sistema de compensación en dis-
tintas modalidades desta, aplicable, iso si, só aos contratos de traballo subscritos tras
a súa entrada en vigor. A redución da indemnización, que pasou a ser de 20 días de
salario por ano de servizo, foi o seu punto máis relevante.

A Lei 23/2012 continuou polo carreiro das reformas, negociadas en parte cos axentes
sociais, nesta ocasión centradas no tempo de traballo. Modificouse o réxime dos ban-
cos de horas para permitir que os traballadores poidan traballar dúas horas máis ao
día, cun tope de 150 horas anuais. Ademais, reduciuse á metade o pagamento das
horas extraordinarias e eliminouse o descanso compensatorio asociado. Catro días
festivos foron eliminados do calendario laboral74 e o peche en «pontes» pasou a poder
ser descontado das vacacións polos empresarios. Estas, pola súa parte, foron reduci-
das de 25 a 22 días hábiles. Mais, alén do tempo de traballo, esta lei volveu incidir na
facilitación do despedimento, ao limitar o salario que serve como base de cálculo para
a indemnización a un máximo de 20 salarios mínimos, e modificar algúns aspectos do
equivalente ao despedimento obxectivo.

A última modificación do Código foi executada pola Lei 47/2012, a propósito do
traballo de menores, para adecuar o texto laboral ás disposicións lexislativas en mate-
ria de educación adoptadas os últimos anos.

No tocante á outra actividade lexislativa e no relativo ao dereito individual debe des-
tacarse a Lei 3/2012, pola cal os contratos de traballo de duración determinada que
alcanzasen o seu límite máximo antes do 30 de xuño de 2013 poderían ser obxecto de

73 Sobre todos estes decretos véxase MOREIRA, A. J. e GÁRATE CASTRO, J. (2009) «Las recientes medidas
laborales anticrisis en Portugal» Tribuna Social 228, p. 14 e ss.
74 Entre eles, simbolicamente, o 5 de outubro, aniversario da proclamación da República.
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até dúas renovacións extraordinarias, sen que estas poidan ser inferiores a un sexto da
duración máxima da modalidade contractual correspondente nin a súa duración total
superior a 18 meses. Caso de se incumpriren estas prohibicións, a Lei establece que
os contratos se transformarán en indefinidos.

O elenco portugués de reformas nestes anos é moi amplo e abrangue case a totalidade
do ordenamento laboral, sen que poida facerse agora un exame detallado de todo o
sucedido. A modo de exemplo sinalaremos a Lei 102/2009, do réxime xurídico da
promoción da seguridade e a saúde no traballo, ou a Lei 107/2009, que aprobou o
réxime procesual aplicable ás infraccións en materia laboral e de seguridade social.
En materia de seguridade social, cóntanse a Lei 98/2009, sobre o réxime de repara-
ción de accidentes de traballo e enfermidades profesionais; o Decreto lei 91/2009,
sobre protección da «parentalidade» (maternidade, paternidade, adopción); e en espe-
cial a Lei 110/2009, que aprobou o Código dos réximes contributivos no sistema
«previdencial» da Seguridade Social (e que foi obxecto de catro modificacións legais
desde a súa promulgación).

As reformas do ordenamento dos empregados públicos deben ser mencionadas, en
último lugar, pola súa considerable repercusión mediática. A Lei 59/2008 aprobou o
réxime do contrato de traballo nas administracións públicas. Á súa vez, a Lei 4/2009
regulou a protección social dos empregados públicos. Ora ben, a máis coñecida das
medidas nesta materia foi a supresión das pagas extras levada a cabo polos orzamentos
xerais para o ano 2012. Nun notable exemplo de axilidade xudicial digno de eloxio, o
5 de xullo o Tribunal Constitucional emitiu a súa Sentenza 353/2012, na cal anulou a
devandita medida por ser contraria ao principio de igualdade75, mais sen outorgarlle

75 «A diferença de tratamento é de tal modo acentuada e significativa que as razões de eficácia da medida
adotada na prossecução do objetivo da redução do défice público para os valores apontados nos
memorandos de entendimento não tem uma valia suficiente para justificar a dimensão de tal diferença,
tanto mais que poderia configurar-se o recurso a soluções alternativas para a diminuição do défice, quer
pelo lado da despesa (v.g., as medidas que constam dos referidos memorandos de entendimento), quer
pelo lado da receita (v.g. através de medidas de carácter mais abrangente e efeito equivalente à redução
de rendimentos). As referidas soluções, podendo revelar-se suficientemente eficientes do ponto de vista
da realização do interesse público, permitiriam um desagravamento da situação daqueles outros
contribuintes que auferem remunerações ou prestações sociais pagas por verbas públicas. Daí que seja
evidente que o diferente tratamento imposto a quem aufere remunerações e pensões por verbas públicas
ultrapassa os limites da proibição do excesso em termos de igualdade proporcional».
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ningún efecto á anulación para o ano 2012 por motivos orzamentarios e de
responsabilidade76.

Portugal atravesou, en definitiva, e segue a atravesar unha etapa de fortes modificacións
do seu ordenamento laboral. A conflitividade social aumentou en progresión paralela
e é arriscado prognosticar como concluirá este tempo de reformas.

6. O reformismo moderado do Reino Unido

O Reino Unido sitúase nunha liña intermedia entre o aluvión de reformas da lexislación
laboral propio dos países do sur de Europa e a escaseza de novidades relevantes que
se aprecia en Alemaña. Así, no período aquí considerado cabe salientarmos sobre
todo a aprobación da Employment Act 2008, do 13 novembro, que pode ser cualifica-
da como a achega máis sobresaliente á lexislación laboral británica dos últimos anos
e en certa medida está inscrita dentro da categoría das reformas realizadas baixo a
influencia da crise económica.

O obxectivo fundamental desta norma é abolir os procedementos legais que cómpre
seguir con carácter previo ao despedimento ou á imposición de sancións aos
traballadores, en particular os establecidos na Employment Act 2002 e a sección 98A
da Employment Rights Act 1996, instaurados no seu momento co propósito de sim-
plificar os trámites e reducir a litixiosidade en materia de despedimentos e sancións,
aínda que o seu efecto foi máis ben o contrario. Iso supón en certo xeito retrotraer a
situación legal ao estado de cousas anterior a 2004 e deixar a materia suxeita ao esta-
blecido pola vía xurisprudencial na liña dos case law encabezada polo asunto Polkey

76 «Ora, encontrando-se a execução orçamental de 2012 já em curso avançado, reconhece-se que as
consequências da declaração de inconstitucionalidade acima anunciada, sem mais, poderiam determi-
nar, inevitavelmente, esse incumprimento, pondo em perigo a manutenção do financiamento acordado e
a consequente solvabilidade do Estado. Na verdade, o montante da poupança líquida da despesa pública
que se obtém com a medida de suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de Natal ou prestações
equivalentes a quem aufere por verbas públicas, assume uma dimensão relevante nas contas públicas e
no esforço financeiro para se atingir a meta traçada, pelo que dificilmente seria possível, no período que
resta até ao final do ano, projetar e executar medidas alternativas que produzissem efeitos ainda em
2012, de modo a poder alcançar-se a meta orçamental fixada. Estamos, pois, perante uma situação em
que um interesse público de excepcional relevo exige que o Tribunal Constitucional restrinja os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade, nos termos permitidos pelo artigo 282.º, n.º 4, da Constituição,
não os aplicando à suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de Natal, ou quaisquer prestações
correspondentes aos 13.º e, ou, 14.º meses, relativos ao ano de 2012».
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vs. AE Dayton Services Ltd. (1987, IRLR 503). Mesmo hai quen sinala que a reforma
vai máis alá e reduce significativamente os estándares de protección xurisdicional dos
empregados fronte ao despedimento inxustificado77.

En calquera caso, no marco desta nova lexislación as antigas normas de procedemento
foron substituídas por un sistema de conciliación que xira arredor do renovado Advisory
Conciliation and Arbitration Service (ACAS), cuxas facultades conciliatorias se am-
pliaron e ao cal se dotou dun novo código de prácticas na materia (ACAS Code 2009).
Paralelamente, tamén se simplifican os procedementos xurisdicionais relativos aos
despedimentos, entre outras cousas para permitir que os casos se decidan sen audien-
cia aos empregados a través dunha modalidade procesual abreviada que talvez com-
porte unha mingua das garantías a prol dos traballadores despedidos78.

Estas modificacións deron lugar colateralmente á reforma da normativa sobre a trans-
misión de empresas –Transfer of Undertakings (Protection of Employment)
(Amendment) Regulations 2009– co obxecto de axustar á nova lexislación o deber de
información dos empresarios adquirentes en relación cos procedementos aplicables
na empresa sobre despedimento e outras disputas. Doutra banda, a Employment Act
2008 incorpora tamén cambios na fixación de salarios mínimos79, así como normas
dirixidas a reforzar a protección dos traballadores contratados por axencias de emprego
para seren cedidos a empresas usuarias, con particular atención aos colectivos de
traballadores especialmente vulnerables80.

No contexto actual este último campo das axencias de emprego mostrouse como un
terreo aboado para a aprobación de nova normativa en diversos países, e o Reino
Unido non é unha excepción, pois cabe mencionarmos así mesmo as Conduct of
Employment Agencies and Employment Business (Amendment) Regulations 2010
(SI 2010/1782), xunto con outra norma de índole menor baixo o nome de Agency
Workers Regulations 2010. Con elas perséguese un (difícil) equilibrio entre a elimi-

77 SANDERS, A. (2009) «Part One of the Employment Act 2008: “Better” Dispute Resolution?» Industrial

Law Journal 1, p. 30 e ss.
78 SANDERS, A. (2009) op. cit., p. 43 e ss.
79 SIMPSON, B. (2009) «The Employment Act 2008’s Amendments to the National Minimum Wage
Legislation» Industrial Law Journal 1, p. 56 e ss.
80 WYNN, M. (2009) «Regulating Rogues? Employment Agency Enforcement and Sections 15-18 of the
Employment Act 2008» Industrial Law Journal 1, p. 62 e ss.
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nación de restricións e a ampliación do campo de actuación de tales axencias e, por
outro lado, a adecuada protección dos traballadores e desempregados expostos a
eventuais prácticas abusivas.

De igual maneira, destacaremos especialmente a aprobación da Equality Act 2010,
que cabe considerarmos como a disposición legal máis importante dos últimos anos
ao lado da comentada Employment Act 2008. Esta nova lexislación antidiscriminatoria
derroga e substitúe a gran variedade de instrumentos normativos anteriores sobre a
materia, mais non se trata só dunha refundición, senón dun novo marco normativo
xeral sobre igualdade e non-discriminación que incorpora novidades significativas,
algunhas de certa controversia81. Entre outras cousas, ensánchase o alcance operativo
da noción de discriminación indirecta, que pasa a ser aplicable tamén en relación coa
discapacidade; amplíase a protección fronte ao acoso discriminatorio, facéndoa ex-
tensiva a todas as distintas causas de discriminación prohibida; acóllese o concepto
de discriminación por parentesco ou asociación acuñado na xurisprudencia comunita-
ria82; modifícase a regulación relativa á reasignación de sexo; adóptanse medidas con-
cretas en relación coa desigualdade retributiva como, por exemplo, declarar inefica-
ces as cláusulas de segredo ou reserva sobre remuneracións en tanto que medio de
ocultación de discriminacións neste terreo, e, en fin, unifícanse as regras habilitantes
das medidas de acción positiva.

Para concluírmos, mencionaremos cando menos outras novidades de menor entidade
nun grupo variado de materias. En primeiro lugar, unha reforma ampliatoria do dereito
ás vacacións, que se eleva até as 5,6 semanas, ou ben 20 días máis as denominadas
bank holidays, ou 28 días en total incluídas estas últimas, recollida nas The Working
Estafe (Amendment) Regulations 2007 (SI 2007/2079). En segundo lugar, a rechamante
aprobación no ano 2010 dunha reforma da Lei de relacións laborais coa finalidade de
combater a práctica empresarial de facer circular «listaxes negras» de sindicalistas ou
traballadores conflitivos con propósitos represivos ou discriminatorios, que podería
parecer superada fai tempo, polas Employment Relations Act 1999 (Blacklists)
Regulations (SI 2010/493). E, para rematarmos, a transposición da Directiva 2009/
38/CE sobre o comité de empresa europeo nas Transnational Information and
Consultation of Employees (Amendment) Regulations 2010 (TICE 2010).

81 Esta nova Equality Act é obxecto de análise monográfica e discusión en Industrial Law Journal 4,
2011, p. 315 e ss., con contribucións de B. Hepple, I. Solanke, A. Lawson, G. Pitt, S. Fredman e S. Fraser
Butlin.
82 STXCE do 17 de xullo de 2008, Coleman (C-303/06).
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Resumo

O artigo 12 do Estatuto dos traballadores prevé unha fórmula de emprego compartido con que

se pretende dar acceso ao mercado laboral ás persoas desempregadas e facilitar a súa forma-

ción á beira dos traballadores que se xubilan de forma parcial: o contrato de revezamento ou

remuda. Con todo, as interaccións entre estas dúas figuras deron lugar a distintas solucións,

que son as que se intenta aclarar neste artigo científico.

Palabras chave: contrato de substitución, xubilación parcial, fraude, Seguridade Social.

Abstract

Article 12 of the Workers’ Statute provides a job-sharing formula which aims to give access to

the labour market to an unemployed person and facilitate his training next to a worker who

retires partially. However, the interactions between both figures have given rise to different

solutions, which this paper attempts to clarify.

Keywords: job share between a worker due to retire and his/her replacement, partial retirement,

fraus legis, national insurance.
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1. Unha aproximación xeral ao tema

O artigo 12 do Estatuto dos traballadores (ET), nos seus números sexto e sétimo,
deseña unha modalidade contractual curiosa e vinculada a unha prestación da
Seguridade Social que é a xubilación parcial, ou, desde o punto de vista do dereito do
traballo, unha modalidade contractual que consiste na novación modificativa do con-
trato orixinario a tempo completo dun/ha traballador/a da empresa1, por canto ten o
«obxecto de substituír a xornada de traballo deixada vacante polo traballador que se
xubila parcialmente» (artigo 12.6, parágrafo segundo). É o que a doutrina denominou
«contratos coligados»2, o que implica o carácter constitutivo da contratación dun/ha
traballador/a de revezamento que cumpra as condicións legais a respecto da xubilación
parcial3.

A cuestión é, á parte do réxime xurídico vixente, a relación e sobre todo o nivel de
vinculación que se estableceu entre ambas as figuras, isto é, se unha resulta afectada
polas irregularidades da outra, e máis especificamente se a ilicitude do contrato de
revezamento pode acabar por custarlles aos xubilados parciais a súa prestación polas
consecuencias sobre a súa pensión definitiva canto á base reguladora. Esta cuestión
non é fútil en absoluto, porque desde hai un certo tempo se vén implantando unha
inxustiza –na miña opinión– con respecto aos traballadores que optan por se xubilaren
anticipadamente e repartiren o traballo, ao seguirse unha ríxida liña doutrinal segun-
do a cal en todo caso o/a traballador/a xubilado/a parcialmente é responsable do con-
trato de revezamento, como unha especie de vixiante sui generis do que non deixa de
ser a actuación de terceiros alleos e, por tanto, cunhas mal entendidas funcións de
policía, mais sen ningunha potestade ou control na práctica.

En definitiva, non deixa de ser curioso que se nun momento inicial –e coas debidas
prevencións– podería ser factible que o contrato de revezamento que se subscribe
simultaneamente á xubilación parcial fose comprobado e controlado polo/a traballador/a
remudado/a, quen verificaría que o/a traballador/a de revezamento cumpre os requisi-
tos legais, a partir dese instante o/a xubilado/a perdería a posibilidade –na maior parte

1 Véxase VIDA SORIA, J.; MONEREO PÉREZ, J. L. e MOLINA NAVARRETE, C. (2011) Manual de derecho del

trabajo. Granada, Comares, p. 421.
2 Ídem.
3 Véxase MOLINER TAMBORERO, G. (2012) «El contrato de relevo y sus exigencias» La Ley 7874.
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das ocasións– non só de coñecer as irregularidades subseguintes (despedimento ou
substitución do/a traballador/a de revezamento), senón mesmo de actuar para o caso
de que chegase a coñecelas.

A resposta a este interesante e aínda discutido tema esixe, por unha banda, expor o
concepto e o réxime xurídico do contrato de revezamento, e, pola outra, describir as
interaccións que se producen coa súa causa xustificadora (a xubilación parcial), por-
que só cunha visión completa da institución poderá ofrecerse –sequera sucintamente–
unha posible solución.

2. O contrato de revezamento

2.1. Concepto

Para conceptuar a institución de que tratamos poderiamos partir da súa inicial confi-
guración xurídica e da transformación que sufriu ao longo do tempo, porque cando se
creou o contrato de revezamento non era máis que unha modalidade do contrato de
traballo a tempo parcial deseñada para cubrir, única e exclusivamente, a parte da
xornada deixada vacante polo/a xubilado/a parcial e que quedaba fixada no artigo
12.5 do ET e o posterior Real decreto 1991/1984, que regulaba o contrato a tempo
parcial, o contrato de revezamento e a xubilación parcial4.

De acordo con esta regulación, tres eran os trazos que caracterizaban esta modalidade
contractual5:

a) En primeiro lugar, o contrato de revezamento quedaba configurado como unha
figura complexa do mesmo contrato a tempo parcial cuxa principal particularidade
era que nel a xornada mínima que se realizaría estaba predeterminada, posto que viría
corresponderse co que se vía reducida a do/a traballador/a remudado até a data da súa
xubilación.

4 Cfr. CALVO GALLEGO, F. J. (2002) El acceso progresivo a la jubilación. Del contrato de relevo a la

jubilación parcial. Sevilla, Consello Andaluz de Relacións Laborais, p. 139 e ss.
5 Véxase VALDÉS ALONSO, A. (2011) «Concepto de desempleo a efectos del contrato de relevo» Aranzadi

Social 33.
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b) En segundo lugar, o contrato de revezamento era con carácter xeral de natureza
temporal [artigo 8.d) do Real Decreto 1991/19846]. Esta é unha característica
diferenciadora con respecto a outros ordenamentos xurídicos en que tal relación
laboral de remuda xeracional se preconfigura a través dun contrato común, isto é,
indefinido7.

c) E en terceiro lugar, a figura carece de autonomía propia, tendo en conta que o seu
nacemento se atopa necesariamente interrelacionado co goce dunha xubilación pro-
gresiva parcial.

Após as modificacións legais operadas polo Real decreto lei 15/1998, o contrato de
revezamento pasou a poder ser subscrito tanto a tempo parcial como a tempo comple-
to, o que impedía conceptualo xa como unha simple modalidade do contrato a tempo
parcial igual que até ese momento. Erixiuse daquela como contrato independente,
trazo que se acentúa no momento actual, pois a súa regulación pasou aos parágrafos
sexto e sétimo do artigo 12 –agora denominado contrato a tempo parcial e contrato de
revezamento– e ao artigo 166 da Lei xeral da Seguridade Social (LXSS) e o seu
regulamento de desenvolvemento, o Real decreto 1131/2002, polo que se regula a
Seguridade Social dos traballadores contratados a tempo parcial, así como a xubilación
parcial.

Xa non estamos ante unha simple particularidade ou modalidade do contrato parcial,
senón ante un contrato autónomo cuxa importancia se destaca na rúbrica do precepto
e ao mesmo nivel que o seu antigo xénero, e que permite, dunha parte, subscribilo a
tempo parcial ou completo, e, da outra, con carácter temporal (a termo) ou indefinido.
Ademais, malia existir unha aparente dispersión normativa, cómpre salientarmos –tal
e como revela a doutrina científica– que o lexislador dota de preeminencia o disposto
no artigo 12.7 do ET, que, desta maneira, se converte en referente básico sobre a
materia8, tal e como se desprende da redacción do artigo 166.2 da LXSS cando regula

6 «O contrato de substitución estará sometido ao réxime xurídico do contrato a tempo parcial coas seguintes
particularidades: ... d) O contrato extinguirase ao cumprir o traballador substituído a idade a que se refire
o apartado b) deste artigo, salvo o previsto no artigo 10». Ese artigo 10 citado no precepto establecía
unha medida de fomento para a conversión destes contratos en indefinidos á finalización da relación
temporal previa, mais foi derrogado polo Real decreto 2317/1993.
7 Véxase VALDÉS ALONSO, A. (2011) op.cit.

8 Véxase BARRIOS BAUDOR, G. L. e DEL VALLE JOZ, J. I. (2010) La jubilación parcial y contratos de

trabajo vinculados (a tiempo parcial y de relevo). Pamplona, Aranzadi, p. 241.
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o acceso á xubilación parcial «sempre que con carácter simultáneo se subscriba un
contrato de revezamento nos termos previstos no artigo 12.7 do Estatuto dos
traballadores».

En definitiva, o contrato de revezamento podería concretarse naquela modalidade
contractual que aproveita o tempo liberado por un/ha traballador/a que decide –sempre
que posúa as condicións– xubilarse de maneira parcial (sexa ou non anticipadamente)
para ocupalo como mínimo cun/ha traballador/a que cumpre determinados requisitos.
Ou en palabras dalgún autor9, é o contrato que ten por obxecto a cobertura da xornada
de traballo deixada vacante polo/a traballador/a que se xubila anticipadamente ou, no
seu caso, que decide seguir a traballar a pesar de acceder á xubilación.

En calquera caso e malia os cambios experimentados no contrato, que tivo como
causa xenética a repartición do emprego e foi deseñado como modalidade sometida a
termo, o seu uso práctico continúa a ser moi limitado. Algunha doutrina científica10

cualifícao de contrato fosilizado, que foi creado «en tempos de gran confusión xurídica,
por causa dos alarmantes índices de paro entón existentes», que nunca funcionou e de
que «non hai rastro na xurisprudencia» ou case11; é máis, chegouse a afirmar que ía
caer en desuso ou desaparecer12. Porén, o que se produciu foi un intento de impulso a
través da reforma operada pola Lei 40/2007, do 4 de decembro, aínda que non conseguiu
o obxectivo de fomentar o seu uso en exceso; por exemplo, no período 2006-201113

temos 30 206 contratos de revezamento asinados en 2006; 34 616 en 2007; 40 646 en

9 Véxase VIDA SORIA, J.; MONEREO PÉREZ, J. L. e MOLINA NAVARRETE, C. (2011) op. cit., p. 421.
10 Véxase MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006) Derecho del trabajo.
A Coruña, Netbiblo, p. 182.
11 Véxase ALONSO OLEA, M. e CASAS BAAMONDE, M. E. (2005) Derecho del trabajo. Madrid, Civitas,
p. 324.
12 Cfr. GARCÍA TOMÁS, E. (2005) «El contrato de relevo caerá pronto en desuso» Lex Nova 42, p. 30. Este
autor indica que se constatou que «o contrato de substitución está a usarse dunha forma inadecuada ao
espírito con que foi creado, e preténdese atallar esa práctica cunhas medidas cuxa aplicación pode pro-
ducir que non interese xubilar parcialmente a tantos traballadores como agora, se con iso teñen que
manter a actividade laboral, en lugar de que exista a posibilidade de que pola escasa xornada que actual-
mente poden chegar a realizar a empresa lles dea unha licenza retribuída».
13 Son os datos estatísticos ofrecidos polo Ministerio de Emprego sobre as modalidades de contrato de
traballo, dispoñibles no enderezo web <http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_estadisticos/
contratos/datos/2012/mayo.html>.
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2008; 34 162 en 2009; 20 459 en 2010 e 19 117 en 2011. Isto reflicte que, á parte dun
pico en 2008, a tendencia foi claramente descendente e arestora (mes de maio de
2012, últimos datos14) é francamente desoladora, dado que só 1404 contratos foron
desta modalidade.

2.2. Réxime xurídico

A pesar de que a actual regulación suxire a existencia dun tipo contractual único (un
só contrato de revezamento), en realidade coexisten dúas submodalidades15: a primeira,
que é a modalidade obrigatoria, segue vinculada ao contrato por xubilación parcial
anticipada dun/ha empregado/a próximo/a á idade de xubilación ordinaria, caso en
que se esixe obrigatoriamente a conclusión dun contrato de revezamento para que tal
situación de xubilación poida producirse; a segunda modalidade, que é potestativa
para os empresarios, pode producirse cando un/ha traballador/a que chega á idade de
xubilación ordinaria decide prolongar, aínda que parcialmente, a súa vida laboral. De
aí que esta nova modalidade apareza como un instrumento útil de inserción laboral
–contrato de fomento de emprego temporal– e de promoción da xubilación progresi-
va [Acordos Interconfederais para a Negociación Colectiva do 20 de decembro de
2002 (ANC/2002) e do 30 de xaneiro de 2003 (ANC/2003)].

En calquera caso, o seu réxime xurídico é común e pode resumirse nos seguintes
puntos (ou regras, como as denomina o artigo 12.7 do ET):

a) Elemento subxectivo (traballador/a de revezamento)16. O contrato de reveza-
mento subscribirase cun/ha traballador/a en situación de desemprego ou que tivese
concertado coa empresa un contrato de duración determinada. Este é o punto que vai
producir máis preitos con respecto aos traballadores de revezamento contratados pola
empresa, porque ou ben se vai discutir a devandita condición e en que circunstancias
se atopan nunha situación legal de desemprego, ou ben non parecerán como vincula-
dos previamente cun contrato temporal, senón con outras figuras (bolseiro, fixo-des-
continuo etc.).

14 Ídem.
15 Véxase VIDA SORIA, J.; MONEREO PÉREZ, J. L. e MOLINA NAVARRETE, C. (2011) op. cit., p. 422.
16 Cfr. FERNÁNDEZ DÍEZ, A. (2010) «Contrato de relevo: requisitos del trabajador relevado y relevista»
Información Laboral 1, pp. 2-10.
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Ademais, esta esixencia formula un importante problema interpretativo –como algún
autor se encargou de destacar17– por canto que cumprirá dilucidar se será suficiente
contratar unha persoa desempregada polo mero feito de o ser ou se, pola contra, será
preciso que se trate dun/ha traballador/a en situación legal de desemprego e por iso
dun/ha traballador/a que alén de estar desempregado/a cumpra as esixencias do artigo
208 da LXSS. Sobre este particular a xurisprudencia18 afirmou que abonda con que se
contrate unha persoa inscrita como desempregada na oficina de emprego, aínda que a
normativa sobre a que se pronunciou era diferente, posto que agora se fala dun/ha
traballador/a «en situación de desemprego» e antes dun/ha «inscrito como demandan-
te de emprego»; por tanto, e de acordo coa lexislación vixente, trátase dunha cuestión
aínda non resolta.

b) Duración do contrato. A duración do contrato de revezamento que se asine como
consecuencia dunha xubilación parcial terá que ser indefinida ou como mínimo igual
ao tempo que lles falte aos traballadores substituídos para atinxiren os 65 anos. Se ao
cumprir a devandita idade o/a traballador/a xubilado/a parcialmente continuase na
empresa, o contrato de revezamento que se subscribiu por duración determinada poderá
prorrogarse mediante o acordo das partes por períodos anuais, e extinguirase en todo
caso ao finalizar o período correspondente ao ano en que se producir a xubilación
total do/a traballador/a remudado/a.

De se asinar ab initio para substituír un/ha traballador/a xubilado/a que decide conti-
nuar (isto é, no caso dos traballadores xubilados parcialmente despois de faceren os
65 anos), a duración do contrato de revezamento que poderá subscribir a empresa
para substituír a parte de xornada deixada vacante poderá ser indefinida ou anual.
Neste segundo caso, o contrato prorrogarase automaticamente por períodos anuais, e
extinguirase na forma sinalada no parágrafo anterior.

c) Elemento obxectivo temporal (duración da xornada). O contrato de reveza-
mento poderá subscribirse a xornada completa ou a tempo parcial, mais en calquera
caso a duración da xornada deberá ser como mínimo igual á redución de xornada
acordada polo/a traballador/a substituído/a. O horario de traballo do/a traballador/a de
revezamento poderá completar o do/a traballador/a substituído ou simultanearse con el.

17 Véxase MOLINER TAMBORERO, G. (2012) op. cit.

18 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 22 de setembro de 2006, recurso de casación para a
unificación da doutrina 1289/05.
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d) Elemento obxectivo material (posto de traballo). O posto de traballo do/a
traballador/a de revezamento poderá ser o mesmo do/a traballador/a substituído/a ou
un similar, entendendo por tal aquel en que se desempeñen tarefas correspondentes ao
mesmo grupo profesional ou categoría equivalente. Nos supostos en que, debido aos
requirimentos específicos do traballo realizado polo/a xubilado/a parcial, o posto de
traballo que vaia desenvolver o/a traballador/a de revezamento non poida ser o mesmo
ou un similar, deberá existir unha correspondencia entre as bases de cotización de
ambos, nos termos previstos no artigo 166.2.e da LXSS.

Regulamentariamente desenvolveranse os requirimentos específicos do traballo para
considerar que o posto de traballo do/a traballador/a de revezamento non poida ser o
mesmo ou un similar ao que viña desenvolvendo o/a xubilado/a parcial.

e) Fomento do seu emprego. Na negociación colectiva poderán establecerse medi-
das para impulsar a subscrición de contratos de revezamento.

2.3. As súas interaccións coa xubilación parcial

Á vista de todo isto e como se anunciaba na primeira epígrafe, a pregunta que xorde é
se existe unha interrelación tan ríxida entre o contrato de revezamento e a xubilación
anticipada que esta poida verse afectada por defectos na sinatura daquel ou, pola
contra, ambas as institucións están desconectadas. Se en orixe as dúas figuras –o
contrato e a prestación– están intimamente vinculadas, semella que no decurso de
cada unha delas poden producirse vicisitudes que afecten gravemente algunha –o que
nos interesa aquí son as circunstancias que recaian sobre o contrato de revezamento e
non ao revés– e que iso podería ter reflexo na outra.

A solución non está clara dun punto de vista científico e, na práctica, tampouco o
estivo desde o xudicial, posto que –sen prexuízo de que eventualmente poida produ-
cirse outra– poden distinguirse até tres etapas diferentes no tratamento que se deu a
esa circunstancia, de tal forma que se nunha primeira etapa se consideraba como
correcta a desconexión absoluta entre o contrato de revezamento e a xubilación par-
cial, na segunda impúxose xurisprudencialmente a comunicación de plano das irregu-
laridades dun na outra, cunha especie de corresponsabilidade mal entendida, isto é,
nunha concepción confrontada ao estadio anterior; finalmente, nos últimos tempos
impúxose unha liña máis conciliadora ou integradora que trata de facer compatible a
doutrina emanada na primeira etapa coa elaborada na segunda, buscando o punto de
equilibrio entre as dúas.
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A) Primeira etapa (desconexión)

Nesta primeira etapa19 entendíase que malia ambas as figuras –contrato de reveza-
mento e xubilación parcial– estaren sequera vinculadas en orixe, eran independentes.
É máis, a doutrina sostiña que tratándose dunha xubilación parcial con contrato de
revezamento, as vicisitudes na contratación do/a substituto/a non afectaban ao dereito
daquela, agás de se probar a súa participación na ilegalidade, o cal era francamente
difícil, porque a fraude non se presupón e debe ser acreditada por quen a invoca20,
aínda que si poderá acreditarse a súa existencia mediante probas directas ou indirec-
tas, ao se admitiren as presuncións21.

No entanto, isto provocaba unhas dificultades que na práctica impedían o traslado de
responsabilidade dos traballadores de revezamento aos remudados. O motivo era que
as posibles irregularidades que xurdisen na contratación entre a empresa e o/a substi-
tuto/a (por exemplo, que non se contratase un/ha novo/a traballador/a, senón á mesma
persoa que viña facendo a substitución da xubilación parcial22) poderían orixinar os
prexuízos correspondentes para ambas as partes contratantes (empresarios e
traballadores de revezamento), mais non se proxectaban á xubilación anticipada do/a
traballador/a substituído/a, salvo no caso de que se alegase e probase a súa conivencia
en tales comportamentos.

Noutras palabras, a conexión orixinaria entre as dúas institucións «non determina
unha dependencia funcional do contrato de revezamento a respecto da situación de
xubilación de emprego parcial»23. Isto non deixa de ser o máis xusto, se atendermos á

19 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 22 de setembro de 2006, recurso de casación para a
unificación da doutrina 1289/05, continuada por outras posteriores.
20 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 16 de febreiro de 1993, recurso de casación 2655/91,
para contratación temporal; 18 de xullo de 1994, recurso de casación 137/94, para contratación tempo-
ral; 21 de xuño de 2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 3143/03, para desemprego;
14 de marzo de 2005, recurso de casación ordinaria 6/04, para subrogación empresarial; e 6 de novembro
de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 4255/07, para alta no réxime especial agrario
(actual réxime especial de traballadores autónomos).
21 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 21 de xuño de 2004, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 3143/03; 14 de maio de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 884/
07; e 6 de novembro de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 4255/07.
22 É precisamente o suposto tratado pola última sentenza citada na nota anterior.
23 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 15 de xullo de 2010, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 2784/09.
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posición do/a xubilado/a parcial (remudado/a) con respecto á empresa e á súa nula
capacidade de control sobre a contratación.

B) Segunda etapa (corresponsabilidade)

Con todo, ese idilio entre a xubilación parcial e a xurisprudencia ao fío das irregulari-
dades no contrato de revezamento, en que se desconectaba a legalidade dun do dereito
á prestación da Seguridade Social da outra, axiña rematou, dado que comezaron a
ditarse resolucións xudiciais en que se facía corresponsables os xubilados parciais de
ilicitudes cometidas polos empresarios ao concertaren o contrato de revezamento
obrigatorio.

É o que pode coñecerse como unha segunda etapa24 nesta evolución (de corresponsa-
bilidade, polas súas consecuencias); nela, afírmase xa que as irregularidades no con-
trato de revezamento si poden afectar á xubilación parcial25, porque «para a concesión
da pensión de xubilación parcial será necesario que se cumpran todos os requisitos
previstos na normativa antes citada, sen que exista un dereito independente ou illado
por parte do traballador que quere acceder a esa modalidade de xubilación, de forma
que a existencia de fraude ou irregularidades que poida cometer a empresa na contra-
tación do traballador de revezamento poderán impedir a concesión da prestación do
sistema público de seguridade social, se iso afecta ao cumprimento dos requisitos
legais, sen prexuízo de que o traballador afectado que ve impedido o seu acceso á
xubilación parcial por ese motivo poida formular fronte á empresa a correspondente
demanda polos prexuízos que puidese sufrir por tal motivo».

24 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 6 de outubro de 2011, recurso de casación para a
unificación da doutrina 4410/10; 10 de outubro de 2010, recurso de casación para a unificación da
doutrina 4320/10; 26 de decembro de 2011, recurso de casación para a unificación da doutrina 4268/10;
e 18 de xaneiro de 2012, recurso de casación para a unificación da doutrina 1264/11.
25 O que non é máis que o reflexo do que algúns cualifican como o efecto desalentador e restritivo da nova
regulación deste tipo de xubilación. Cfr. LALAGUNA HOLZWARTH, E. (2010) «La transformación y endureci-
miento del acceso a la jubilación parcial» Aranzadi Social 11, quen afirma que «no ámbito da xubilación
parcial, a reforma operada a través da Lei 40/2007 produciu o efecto perseguido por aqueles que, desde
as instancias que gobernan o rumbo da Seguridade Social, vían con receo a existencia dunha modalidade
de xubilación que non penalizaba a decisión de anticipar o acceso parcial da prestación e que á súa vez
parecía supor, cando menos en termos cuantitativos, unha clara ameaza cara a outras modalidades de
xubilación como a anticipada, así como un risco máis ou menos discutible cara á sustentabilidade do
conxunto do sistema»; ou DE LA PUEBLA PINILLA, A. M. (2011) «Jubilación parcial y contrato de relevo.
Un tándem con problemas» Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 27.
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Noutras palabras, «da análise conxunta da normativa aplicable infírese que o dereito
á xubilación parcial do traballador que reúna os requisitos persoais como a idade,
permanencia na empresa etc., establecidos, non son suficientes para que de maneira
automática se materialice este dereito, senón que se require, ademais, mediante o
acordo coa empresa, a subscrición dun contrato a tempo parcial “residual” para o
traballador que se pretende xubilar e outra actuación máis, tamén da empresa, que
consiste en contratar un traballador mediante a modalidade de “revezamento” a tempo
parcial ou completo. Por tanto, cando a empresa non contratase un traballador de
revezamento, ou contratase un traballador que non se ache en situación de desemprego
ou un contratado a tempo completo, ou subscribise un contrato de revezamento en
fraude de lei, o INSS poderá denegar a xubilación parcial solicitada aínda cando a
empresa chegase a un acordo co traballador xubilado e este reúna as esixencias da
xubilación parcial»26.

En definitiva, mentres inicialmente se sostiña a independencia de ambas as figuras,
de tal forma que calquera problema co contrato de revezamento non podía afectar a
quen era parte allea nel, máis tarde estableceuse a súa relación directa con graves
consecuencias, no seu caso, para o/a traballador/a xubilado/a, que se vía convertido
pouco menos que en vixiante das posibles manobras do/a empresario/a para incumprir
as obrigas laborais27.

C) Terceira etapa (conciliación)

No entanto, o anterior non foi o último paso xurisprudencial na evolución das
interaccións entre o contrato de revezamento e a xubilación parcial, senón que se
pode falar dunha terceira etapa cualificable como conciliadora ou cando menos
integradora do que viñeron sendo aquelas relacións. O punto de inflexión supúxoo a
Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de xaneiro de 2012 ante o recurso de casación
para a unificación da doutrina 1264/1128, en que se emprega un argumento que combi-

26 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 6 de outubro de 2011, recurso de casación para a
unificación da doutrina 4410/10; e 18 de xaneiro de 2012, recurso de casación para a unificación da
doutrina 1264/11.
27 Véxase a respecto diso PÉREZ YÁÑEZ, R. M. (2010) «Algunas consideraciones sobre las irregularidades
en la contratación de sustitutos en la jubilación anticipada» Aranzadi Social 6, p. 35 e ss.
28 Pode accederse ao texto a través do enderezo web <http://www.poderjudicial.es>.
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na as dúas posturas anteriores, aparentemente incompatibles, consistente na diferen-
ciación do momento en que a irregularidade se produce, porque non é o mesmo que se
produza ab initio ou no decurso das relacións laborais de apoio da xubilación parcial.
Noutras palabras, a coexistencia deses criterios normativos prodúcese en canto se
refiren a feitos temporais diferentes; é dicir, mentres o da segunda etapa se aplica ao
recoñecemento inicial do dereito á xubilación parcial cando se subscribe o contrato
que vai substituír (revezar ou tomar a remuda) a parte pola que se xubila o/a traballador/a
que reduce a súa xornada, o que se reflicte na primeira etapa concernirá irregularida-
des da contratación de revezamento sobrevidas posteriormente que son, por tanto,
imputables aos empresarios e non aos xubilados, e para as que o ordenamento da
Seguridade Social prevé determinadas medidas de sanción ou corrección29.

3. Epílogo

É certo que coas últimas modificacións normativas operadas no artigo 12 do ET se
pretendeu eliminar a ambigüidade que impregnaba o contrato de revezamento, pois
ao considerarse exclusivamente un contrato por duración determinada e a tempo par-
cial, en lugar de favorecer unha contratación estable tendía a desembocar nunha situa-
ción de desemprego unha vez transcorrido o prazo que lle restaba á persoa cedente
para a súa xubilación30; agora xa se permite a posibilidade de que o/a traballador/a de
revezamento poida ser contratado/a indefinidamente.

Con todo, a pesar destas medidas o emprego deste contrato foi escaso en comparación
con outras modalidades, e así o reflicten os datos estatísticos que se expuxeron. É
máis, hai quen afirma31 que esta figura constitúe un contrato atípico por canto non se
avén a unha cualificación clara dentro do elenco de supostos de contratación temporal
establecido no Estatuto dos traballadores, e porque a súa regulación se fixo en co-
nexión coa do contrato a tempo parcial, que en España tampouco alcanzou as cotas de
aceptación que si que conseguiu noutros países.

29 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de xaneiro de 2012, recurso de casación para a unifica-
ción da doutrina 1264/11.
30 Véxase VICEDO CAÑADA, L. (2008) «El régimen jurídico del trabajo a tiempo parcial (II)» en VV. AA.
El trabajo a tiempo parcial: régimen sustantivo. Madrid, La Ley.
31 Véxase MOLINER TAMBORERO, G. (2012) op. cit.
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Esta interrelación entre o contrato de revezamento e a novación do contrato que supón
a xubilación parcial deu lugar a unha interesante polémica xurisprudencial sobre os
límites das irregularidades do primeiro sobre a segunda, con tres etapas que denomi-
namos de «desconexión», «corresponsabilidade» e finalmente «conciliación». Esta
última levou a diferenciar entre o momento en que se produce a irregularidade, de
forma tal que se ocorre no estadio inicial, ao contratar o/a traballador/a de revezamento
e comezar a gozar da prestación de xubilación parcial, o/a traballador/a remudado/a
cargaría coas súas consecuencias; entre tanto, de se producir nun estadio posterior,
isto é, no transcurso da relación laboral de revezamento (xa sexa despedimento,
modificacións ou falecemento), o/a xubilado/a verase indemne e correrá coas conse-
cuencias prexudiciais a empresa.

Como corolario afirmouse que «todo iso fai que se trate dun modelo contractual ro-
deado dunha grande inseguridade xurídica, como o demostra o feito de que o Tribunal
Supremo tivese que intervir de forma reiterada con pronunciamentos aclaratorios do
que constitúe o seu réxime xurídico tomando en consideración as diversas finalidades
que se pretende cubrir con el»32. En calquera caso, a idea da repartición do traballo
que está na base da xubilación parcial (e o seu espello, o contrato de revezamento)
segue vixente hoxe máis que nunca e a solución integradora que propuxo o Tribunal
Supremo nas súas últimas resolucións non fixo senón xustiza ao evitar facer recaer a
«culpa» dunha ilicitude a quen non tivo intervención nela nin posiblemente ningunha
facultade de control.

32 Ídem.

LARA M. MUNÍN SÁNCHEZ
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Resumo

A profunda reforma do despedimento colectivo desde o punto de vista substantivo colocou a

regulación actual no nivel mínimo esixido pola directiva comunitaria nesta materia. Así mesmo,

permitiu establecer diferenzas importantes en relación coa extinción colectiva en situación de

concurso de acredores e esixiu a creación dunha nova modalidade procesual de despedimento

até agora inexistente.

Palabras chave: despedimento colectivo, concurso, modalidade procesual, directiva comuni-

taria.

Abstract

The profound reform of collective dismissal from the substantive point of view has placed the

current regulation on collective redundancies to the minimum requirements of the Community

Directive. Additionally, it has allowed to establish significant differences in relation to collective

extinction in a situation of bankruptcy and demanded the creation of a new procedural modality

of hitherto non-existent dismissal.

Keywords: collective dismissal, bankruptcy, procedural modalities, community directive.
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1. Introdución

O despedimento colectivo sufriu coas últimas reformas laborais1 profundos cambios
substantivos, os cales comportaron mudanzas e reformas de tipo procesual. O obxecto
deste traballo é tratar ambos os aspectos brevemente para ter unha mellor idea do
resultado final.

2. Antecedentes históricos

2.1. A Directiva 1975/129/CEE, do 17 de febreiro

A Directiva 1975/129/CEE, do 17 de febreiro, relativa á aproximación das lexislacións
dos estados membros que se refiren aos despedimentos colectivos, utilizaba a deno-
minación de «despedimento colectivo» para designar os despedimentos efectuados
por un ou varios motivos que non fosen inherentes á persoa dos traballadores cando
se superasen determinados limiares numéricos. A devandita directiva, destinada a es-
tablecer determinadas garantías neste tipo de despedimento, non se aplicaba, con todo,
nos seguintes casos:

1) Despedimentos colectivos efectuados no marco de contratos de traballo subscritos
por unha duración para unha tarefa determinada (léase contratos de obra e/ou servizo
determinados), agás se tiñan lugar antes da finalización dos contratos.

2) Despedimentos de persoal das administracións públicas ou das institucións de
dereito público.

3) Tampouco se aplicou en principio aos traballadores afectados polo cesamento de
actividades do centro de traballo resultado dunha decisión xudicial, o que logo foi
obxecto de modificación, como se verá.

Nesta primeira norma comunitaria as garantías previstas consistían basicamente, por
unha banda, na existencia dun período de consultas entre o/a empresario/a e os repre-
sentantes dos traballadores con vistas a chegaren a un acordo (art. 2.1); e, pola outra,

1 Refírome ás reformas operadas en primeiro lugar coa Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas

urxentes para a reforma do mercado de traballo (BOE do 18 de setembro de 2010) e logo co Real decreto

lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral (BOE do 11 de

febreiro de 2012).
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na notificación (que non autorización previa) á autoridade pública competente acom-
pañada de todos os informes útiles referidos ao proxecto de despedimento colectivo
(motivos, número de traballadores que ían ser despedidos, número de traballadores
habitualmente empregados e período en que se prevía efectuar os despedimentos,
véxase o art. 3.1).

2.2. A Directiva 1992/56/CEE, do 24 de xuño

A Directiva 1975/129/CEE, do 17 de febreiro, foi modificada pola Directiva 1992/56/
CEE, do 24 de xuño. Os cambios máis relevantes da reforma foron, a meu entender,
estes:

1) A supresión do suposto de inaplicación inicialmente previsto no tocante aos
traballadores afectados polo cesamento de actividades do centro de traballo resultado
dunha decisión xudicial.

2) A posibilidade de que, con todo, o procedemento de despedimento colectivo que
na anterior directiva viña referido á notificación á autoridade laboral da existencia
dun proxecto de despedimento colectivo non fose aplicable –ou o que é o mesmo, que
os estados membros non estivesen obrigados a aplicaren os devanditos requisitos– no
caso de despedimentos colectivos producidos polo cesamento das actividades do
establecemento motivado por decisión xudicial.

3) Engadiuse un artigo 5 bis para dicir que «os estados membros procurarán que os
representantes dos traballadores e/ou os traballadores dispoñan de procedementos
administrativos e/ou xurisdicionais co obxecto de facer cumprir as obrigas estableci-
das nesta directiva», o que está na orixe da coñecida autorización administrativa pre-
via para proceder ao despedimento colectivo suprimida pola última reforma laboral2.

2.3. A Directiva 1998/59/CE, do 20 de xullo, e a regulación española antes das

dúas últimas reformas laborais

A Directiva 1998/59/CE, do 20 de xullo, relativa á aproximación das lexislacións dos
estados membros que se refiren aos despedimentos colectivos, codifica as dúas ante-
riores, mais agás pequenos cambios non varía en esencia o contido da Directiva 1975/

2 Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral

(BOE do 11 de febreiro de 2012), actualmente en trámites de validación.
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129/CEE, do 17 de febreiro, após a modificación operada no ano 1992. Como conse-
cuencia natural desta directiva de 1998 e da posibilidade de que os estados membros
aplicasen ou introducisen disposicións legais, regulamentarias ou administrativas máis
favorables para os traballadores, o lexislador español foi inserindo sucesivas melloras
no artigo 51 do Estatuto dos traballadores (ET), que na Lei 8/1980, do 10 de marzo,
do Estatuto dos traballadores tiña como epígrafe a de «Extinción por causas tecnoló-
xicas, económicas e forza maior»3.

A regulación legal no momento anterior á primeira reforma laboral en tempo de crise4

supoñía que o noso ordenamento xurídico laboral introducira como melloras legais
por encima do previsto na normativa comunitaria, en esencia, as seguintes:

1) Non excluír os traballadores das administracións públicas.

2) Concretar os motivos que non resultasen inherentes á persoa dos traballadores
definindo o despedimento colectivo por dous elementos: un, o número de traballadores
afectados dentro dun período de referencia de 90 días; e dous, os motivos identifica-
dos como causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, así como o
significado de tales causas, a través dun concepto finalista e causal.

3) Requirir unha autorización administrativa fronte á simple notificación á autoridade
pública esixida na Directiva, obtida aquela a través dun procedemento administrativo
en que se garantise o cumprimento dos requisitos (entre eles o procedemento de infor-
mación e consulta aos traballadores).

4) Que o período de consultas puidese versar sobre as causas motivadoras do expe-
diente cando a normativa comunitaria só establece que «as consultas versarán, como
mínimo, sobre as posibilidades de evitar ou reducir os despedimentos colectivos e de
atenuar as súas consecuencias...».

3 Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores (BOE do 14 de marzo de 1980).

4 Antes da reforma laboral operada pola Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas urxentes para a

reforma do mercado de traballo (BOE do 18 de setembro de 2010).
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3. As reformas laborais na crise

3.1. A primeira reforma laboral

A primeira reforma laboral da crise, o Real decreto lei 10/2010, do 16 de xuño, de
medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo (BOE do 17 de xuño de
2010), validado despois pola Lei 35/2010, do 17 de setembro, de igual nome (BOE do
18 de setembro de 2010), supuxo xa unha rebaixa nas melloras lexislativas introduci-
das até a data polo Estado español fronte aos mínimos esixidos pola normativa comu-
nitaria. Isto afectou fundamentalmente á definición das causas (ou dos motivos), que
xa non estiveron presididas por esa idea finalista de superación dunha situación eco-
nómica ou contribución a superar as dificultades, senón pola simple descrición da
situación obxectiva que xustificaría o devandito tipo de extinción colectiva, a se ate-
nuar por tanto a causalidade do despedimento; o resto, porén, permaneceu inalterado.

3.2. A segunda gran reforma laboral

Operada recentemente polo Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas
urxentes para a reforma do mercado laboral (BOE do 11 de febreiro de 2012), e arestora
pendente de validación, reduce de novo as vantaxes acumuladas até a data ao descen-
der até o nivel mínimo da directiva comunitaria e manter nos mesmos termos a defi-
nición das causas motivadoras do despedimento colectivo que introducira a Lei 35/
2010, isto é, a través desa simple constatación da situación obxectiva, que no caso de
despedimento económico –engádese agora– se producirá pola simple diminución do
nivel de ingresos ou de vendas durante tres trimestres consecutivos, alén de polo
seguinte:

1) Desaparece a autorización administrativa previa, que é substituída pola entrega
dunha copia á autoridade laboral do escrito e a documentación anexa que o/a empre-
sario/a dirixe á representación legal dos traballadores para comunicar a apertura do
período de consultas.

2) O período de consultas xa non versará sobre as causas motivadoras do despedimento
colectivo, senón como mínimo sobre as posibilidades de evitar ou reducir os
despedimentos colectivos e atenuar as súas consecuencias mediante o recurso a medi-
das sociais de acompañamento.
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3) A decisión empresarial, existir ou non acordo, adoptarase procedendo á notifica-
ción individual aos traballadores afectados, coa posibilidade de que convencional-
mente se establezan prioridades para determinados colectivos de traballadores.

4) A decisión empresarial pode ser impugnada pola representación legal ou sindi-
cal dos traballadores ou polos traballadores individualmente considerados, aínda
que o primeiro tipo de impugnación producirá a paralización das segundas até a súa
resolución.

4. O despedimento colectivo en situación concursal

4.1. A reforma da Lei concursal

Sintetizadas as liñas mestras da actual regulación substantiva do despedimento colec-
tivo, a primeira cuestión que procede resaltarmos é a diferente regulación do
despedimento colectivo segundo nos atoparmos nunha situación extraconcursal ou
concursal, isto é, no caso de a empresa ser declarada en concurso.

A Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal (LC, BOE do 10 de xullo de 2003), tamén foi
obxecto de reforma recentemente a través da Lei 38/2011, do 10 de outubro (BOE do
11 de outubro de 2011), o que afectou, entre outros moitos preceptos, ao seu art. 64,
que como é sabido regula o procedemento de extinción colectiva dos contratos de
traballo dunha empresa declarada en concurso. A modificación da LC tivo lugar á
marxe da última reforma laboral quizais porque esta última se produciu en febreiro de
2012 e aquela é de outubro de 2011, cando apenas levaba un ano en vigor a reforma
laboral operada pola Lei 35/2010, que como sinalamos non eliminou a autorización
administrativa previa para proceder ao despedimento colectivo.

4.2. Diferenzas e coincidencias entre despedimento colectivo concursal e

extraconcursal

4.2.1. A autorización

Cando o/a empresario/a se ache en situación concursal, deberá solicitar do/a xuíz/a
mercantil que acorde a extinción colectiva dos contratos de traballo; en cambio, no
caso de non existir declaración de concurso poderá adoptar esta medida extintiva
libremente e cumprir só coa obriga de información e consulta aos traballadores do art.
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51 do ET. En calquera caso, se o/a empresario/a declarado/a en concurso procede a
despedir de xeito que supere os limiares numéricos do art. 51 do ET sen a autoriza-
ción previa do/a xuíz/a do concurso, o despedimento é nulo. Así o sinala expresamen-
te o art. 124 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social (BOE
do 11 de outubro de 2011) por dúas veces: unha no terceiro parágrafo do art. 124.9 e
outra vez na alínea c) do art. 124.11.

De igual maneira, o despedimento será nulo se o/a empresario/a intenta eludir as
formalidades legais do art. 51.1 do ET despedindo polas mesmas causas obxectivas
en períodos sucesivos de 90 días por debaixo dos limiares numéricos do referido
precepto.

Canto ao procedemento de extinción, pola aplicación supletoria da lexislación laboral
a que se remite o art. 64.11 da LC, cabe entendermos que o período de consultas
dentro do expediente extintivo concursal só versará sobre a posibilidade de evitar ou
reducir os efectos e xa non, tampouco, sobre as causas motivadoras desta.

4.2.2. O caso de peche do centro de traballo por decisión xudicial

Como se expuxo con anterioridade, a regulación comunitaria –desde a Directiva 1992/
56/CEE, do 24 de xuño– era aplicable aos casos en que o despedimento colectivo
resultaba consecuencia do cesamento de actividades do centro de traballo cando esta-
ba motivado por unha decisión xudicial; ora ben, ao tempo permitía que non se apli-
case o procedemento de despedimento colectivo que constitúen na norma comunita-
ria basicamente o período de consultas e a notificación (que non autorización á
autoridade pública).

No ordenamento xurídico español, a única posibilidade prevista legalmente no tocan-
te ao cesamento de actividade por decisión xudicial (sen prexuízo do réxime sancio-
nador da Lei sobre infraccións e sancións na orde social5) está prevista na alínea 4 do
artigo 44 da LC, a respecto do cal debemos salientar a modificación introducida pola
Lei 38/2011.

5 Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre

infraccións e sancións na orde social (BOE do 8 de agosto de 2000).

ISABEL OLMOS PARÉS

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 149-173



157

En efecto, aínda que o parágrafo primeiro do art. 44 da LC se mantén nos mesmos
termos que antes, isto é, a dicir que o/a xuíz/a do concurso poderá «acordar mediante
auto o cerramento da totalidade ou de parte das oficinas, establecementos ou
explotacións de que fose titular o debedor, así como cando exercese unha actividade
empresarial, o cesamento ou a suspensión, total ou parcial, desta», incorpora como
novidade no parágrafo segundo que «cando as medidas supoñan a extinción, suspen-
sión ou modificación colectivas dos contratos de traballo, incluídos os traslados co-
lectivos, o xuíz actuará conforme o establecido no artigo 8.2 e simultaneamente ini-
ciará o expediente do art. 64. A administración concursal na súa solicitude deberá dar
cumprimento ao disposto no art. 64.4».

Deste xeito, a lexislación concursal española mantén como mellora a esixencia de
seguir o procedemento de regulación de emprego, o expediente concursal do art. 64
da LC, con autorización incluída do/a xuíz/a do concurso, nun suposto en que a nor-
ma comunitaria libera o Estado español de cumprila. Ademais, podemos dicir que coa
modificación operada na reforma se incrementan as garantías dos traballadores, se
temos en conta que o que trata de evitar a norma é que se produza o peche do
establecemento empresarial ou o cesamento da actividade empresarial sen que ao
mesmo tempo se extinguisen os contratos de traballo afectados por eles.

Iso é así porque a LC prevé, dunha parte, un procedemento, normalmente o incidente
concursal xeral, para a solicitude e obtención da devandita autorización de peche ou
cesamento de actividade; e, da outra, no caso de que iso implique a extinción colecti-
va de contratos de traballo (ou outras medidas colectivas), o procedemento ou expe-
diente de extinción colectiva previsto no art. 64 da mesma LC que finaliza co auto
do/a xuíz/a do concurso que extingue os contratos de traballo. Antes da reforma, a
ausencia do adverbio «simultaneamente» traía como consecuencia que ambos os proce-
dementos non tivesen por que coincidir no tempo, e daquela existía a posibilidade de
que se autorizase o peche ou cesamento de actividade e, no entanto, a extinción colec-
tiva dos contratos non fose autorizada, de modo que os traballadores poderían enten-
der que estaban a ser despedidos aínda de forma tácita e accionar por despedimento.

Na actualidade, o inicio simultáneo destes dous expedientes debe garantir que as
resolucións xudiciais que respectivamente recaian en cada un deles sexan tamén si-
multáneas, ao que tamén axudará a posibilidade –que agora tras a reforma considera o
art. 64.8 da LC– de que o auto de extinción fixe unha data de efectos posterior á súa
propia data, o que elimina así calquera físgoa que permitise aos traballadores accionaren
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por despedimento tácito, alén de racionalizar a medida de peche ou cesamento de
actividade no sentido de non seguir a xerar créditos salariais cando a empresa xa non
ten actividade ou pechou.

Estas dúas grandes diferenzas comportan que en situación concursal, precisamente,
ao contrario do que sinala a directiva comunitaria, o/a empresario/a teña que cumprir
máis obrigas e existan máis garantías para os traballadores que en situación
extraconcursal.

5. O despedimento colectivo e a súa regulación procesual

5.1. A reforma procesual. A nova Lei reguladora da xurisdición social

Sendo como son de gran calado as reformas de natureza substantiva, forzoso é refor-
mar así mesmo as normas procesuais. Tendo en conta que (a) desaparece a autoriza-
ción administrativa previa para proceder ao despedimento colectivo e que (b) a tutela
xudicial efectiva do despedimento colectivo –isto é, a súa impugnación por parte dos
representantes legais ou sindicais dos traballadores ou, de ser o caso, a acción indivi-
dual dos traballadores afectados pola medida colectiva– pasa a residir na xurisdición
social, fíxose necesario crear una nova modalidade procesual de despedimento colec-
tivo que se acha regulada na sección 2.ª do capítulo IV do título II do libro segundo da
Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social (LRXS, BOE do 11
de outubro de 2011), que arestora leva por rótulo «Despedimentos colectivos por
causas económicas, organizativas, técnicas ou de produción ou derivadas de forza
maior» e que se compón dun só precepto, o art. 124, de igual denominación.

Procede lembrarmos, no entanto, que o art. 124 da vella e derrogada Lei de procede-
mento laboral, contaba coa mesma epígrafe e en aparencia, dada a sistemática da
normativa procesual neste punto, configurábase como unha modalidade procesual
específica para reaccionar nestes casos. Porén, tratábase máis ben dunha singularida-
de da máis xeral modalidade de reacción fronte ao despedimento, que afectaba ao
contido da sentenza.

De acordo co indicado precepto, en caso de defecto da preceptiva autorización previa
o despedimento tiña que considerarse nulo, cos efectos normais de tal declaración
(art. 113 da vella Lei de procedemento laboral), e iso tanto se interesaba aos
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traballadores a indicada cualificación como se non, posto que o art. 124 da Lei de
procedemento laboral autorizaba a facer tal declaración tanto de oficio como por ins-
tancia de parte. Polo demais, esta lei non distinguía entre os supostos de inexistencia
de procedemento e aqueles outros en que o procedemento se seguira, aínda que se
denegara a autorización. Por iso, a doutrina maioritaria6 entendía que uns e outros
debían dar lugar á nulidade, malia existiren voces discrepantes que sostiñan que, de-
negada a autorización, o/a empresario/a podía despedir satisfacendo a indemnización
por despedimento improcedente.

Pola contra, o novo art. 124 da LRXS establece propiamente unha modalidade pro-
cesual independente da modalidade procesual de despedimento coas súas propias
regras específicas.

5.2. A demanda. Lexitimación activa

A lexitimación activa para impugnar a decisión empresarial de despedimento colecti-
vo é dos representantes legais ou sindicais a través do proceso previsto no art. 124 da
LRXS. É preciso resaltarmos, con todo, que a actual redacción do art. 51.4 do ET xa
non sinala expresamente que os representantes legais dos traballadores terán a condi-
ción de parte interesada na tramitación do expediente de regulación de emprego, dado
que este desapareceu e foi substituído por un simple trámite de período de consultas e
información. Iso non impide, como se ve, que teñan lexitimación para impugnaren a
decisión extintiva colectiva.

A limitación da lexitimación só a suxeitos colectivos é razoable por estar en corres-
pondencia con quen defendeu previamente os intereses e dereitos dunha colectividade,
os traballadores afectados pola decisión extintiva que é igualmente colectiva, e por
iso se prevé que a defensa de dereitos ou intereses de tal colectividade sexa exercitada
só por quen pode posuílos ou representalos7. Sendo isto así, a lexitimación do órgano
de representación –tendo en conta das dimensións colectivas do conflito– deriva do
interese directo que este ten como suxeito colectivo e como órgano de representación

6 GORELLI HERNÁNDEZ, J. (1997) «Las nulidades en la extinción colectiva (vías de defensa laboral ante la

extinción colectiva)» Relaciones Laborales 2, p. 198 e ss.

7 STC 47/1988, do 21 de marzo. Sala Primeira, recurso de amparo 1421/1986.
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unitaria do interese dos traballadores afectados conforme ao art. 63 do ET8, pois ao
referirse polo xeral a vicisitudes económicas das empresas, a introdución das medidas
que viabilizan os expedientes de regulación de emprego excede o simple interese
individual: teñen sen dúbida transcendencia colectiva, e mesmo en moitas ocasións,
polo seu impacto social e económico, alcanzan a tela de carácter público; por iso, o
procedemento que se arbitra dá tamén relevancia aos intereses colectivos e públicos.
A devandita lexitimación activa é dos representantes legais ou unitarios, que son os
principais interlocutores fronte á dirección da empresa, mais tamén das seccións
sindicais cando estas así o acordaren e tiveren a representación maioritaria nos comi-
tés de empresa ou entre os delegados de persoal9.

Así mesmo, é preciso engadirmos que a lexitimación activa dos sindicatos non deberá
admitirse de forma abstracta, senón esixindo a necesaria existencia dun vínculo acre-
ditado, dunha conexión entre a organización que acciona e o despedimento impugna-
do, pois «para poder considerar procesualmente lexitimado un sindicato non abonda
con que este acredite a defensa dun interese colectivo ou a realización dunha determi-
nada actividade sindical, dentro do que se denominou función xenérica de representa-

ción e defensa dos intereses dos traballadores, senón que debe existir, ademais, un
vínculo especial e concreto entre o devandito sindicato (os seus fins, a súa actividade
etc.) e o obxecto do debate no preito de que se tratar, vínculo ou nexo que deberá
ponderarse en cada caso e que se plasma na noción de interese profesional ou econó-
mico, traducible nunha vantaxe ou beneficio certo, cualificado e específico derivado
da eventual estimación do recurso establecido10».

En calquera caso, de xeito paralelo, existen as accións individuais dos traballadores
afectados polo despedimento colectivo aos cales se lles notificou individualmente o
despedimento conforme ao art. 53.1 do ET, aínda que a interposición da demanda
colectiva paraliza as accións individuais até a súa resolución (art. 51.6 do ET).

Por último, non cabe esquecermos a lexitimación da autoridade laboral para impug-
nar os acordos adoptados no período de consultas cando estime que estes se alcanza-
ron mediante fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito; ou, de ser o caso, a

8 STC 70/1994, do 28 de febreiro. Sala Primeira, recurso de amparo 1671/1993.

9 Así o dispón o art. 51.2, parágrafo 5.º, do ET.

10 STS do 6 de xuño de 2011, recurso 162/2010.
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especialidade prevista como modalidade de fraude consistente en que a entidade xestora
informe da prestación de desemprego que o acordo puidese ter co obxecto dunha
obtención indebida das prestacións.

5.3. Motivos taxados de impugnación

A impugnación do despedimento colectivo pola vía do art. 124.1 da LRXS só pode
fundarse en tres motivos:

1) Que non concorre a causa legal indicada na comunicación escrita.

2) Que non se respectou o previsto nos arts. 51.2 ou 51.7 do ET.

3) Que a decisión extintiva foi adoptada con fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito.

O obxecto do procedemento delimítase así mesmo de forma negativa, pois «en nin-
gún caso poderán ser obxecto deste proceso as pretensións relativas á inaplicación
das regras de prioridade de permanencia previstas legal ou convencionalmente ou
establecidas no acordo adoptado no período de consultas. Tales pretensións formula-
ranse a través do procedemento individual a que se refire o número 11 deste artigo.»

5.3.1. A inexistencia de causa legal

Vemos como os motivos de impugnación que son taxados fan referencia en primeiro
lugar á falta de concorrencia da causa, isto é, da causa económica, técnica, organizativa
ou de produción. No entanto, no período de consultas pode non discutirse a causa
aducida pola empresa, pois «debe versar como mínimo sobre as posibilidades de evi-
tar ou reducir os seus efectos» (art. 51.2 do ET). Iso non empece para que os empre-
sarios estean obrigados a comunicaren o despedimento colectivo con mención da
causa, o que se deduce do art. 51.4 do ET, en que se di que após comunicar a decisión
de despedimento colectivo aos representantes dos traballadores, o/a empresario/a debe
notificar o despedimento individualmente aos traballadores afectados nos termos do
art. 53.1 do ET, que esixe como primeiro requisito formal a comunicación escrita con
mención da causa; é esixible, ademais, que se entregue unha copia desta comunica-
ción aos representantes dos traballadores, conforme a doutrina reiterada do Tribunal
Supremo ditada en unificación da doutrina11. Na actual regulación do despedimento

11 STS do 18 de abril de 2007, recurso 4781/2005.
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colectivo, a norma establece unha comunicación á inversa de como sucede no caso do
despedimento individual por causas obxectivas, isto é, no colectivo comunícase
primeiro aos representantes dos traballadores e logo de forma individual aos
traballadores afectados.

A impugnación do despedimento colectivo por razón da causa era tamén un motivo
de impugnación da resolución administrativa de autorización de extinción ou
despedimento colectivo na vía contencioso-administrativa12; agora do mesmo xeito, a
impugnación do despedimento colectivo ante a xurisdición social permitirá analizar a
decisión extintiva de acordo coa concorrencia ou non das causas aducidas.

En calquera caso, a diferenza da regulación existente con anterioridade ás dúas refor-
mas laborais últimas13, en que as causas atopaban unha definición legal por resultado,
é dicir, atendendo aos obxectivos perseguidos pola adopción das medidas propostas,

12 STS do 26 de abril de 2002. Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 4, recurso de casación

1053/1997. Esta sentenza establece a competencia da xurisdición contencioso-administrativa para coñecer

a revisión do contido estrito da resolución administrativa, mais non os actos ulteriores realizados na súa

aplicación. Así, debe entenderse que se a administración se limita, mediante a resolución, a homologar o

acordo extintivo, a que se remite igualmente canto aos criterios de afectación individual, sen que forme

parte da resolución a determinación das persoas que deban ser afectadas pola extinción da relación

laboral, a xurisdición competente para coñecer os concretos despedimentos individuais debe ser a

xurisdición laboral.

A intervención da administración cínguese a constatar que se cumpren os requisitos formais derivados

da tramitación do expediente, a lexitimación negocial das partes asinantes, que non concorre ningún

vicio de nulidade e a concorrencia das causas xustificativas ou habilitantes do despedimento colectivo.

Porén, a administración non intervén na determinación dos traballadores concretamente afectados nin

exerce ningún control no tocante á necesidade do despedimento de determinados traballadores, polo cal

se considera que cando non hai unha individualización previa dos traballadores afectados a impugnación

dos ulteriores despedimentos que poidan producirse como consecuencia do expediente de regulación de

emprego non pode exporse ante a xurisdición contencioso-administrativa, senón ante a xurisdición social:

1) A resolución administrativa non autoriza o despedimento de persoas concretas, senón o dun número

determinado de traballadores que a empresa debe seleccionar de acordo cos obxectivos do propio

expediente e cumprindo os criterios de afectación establecidos.

2) A determinación ou selección por parte da empresa prodúcese despois da resolución administrativa

e, xa que logo, fóra do control desta.

3) A resolución administrativa limítase a autorizar unha extinción colectiva de relacións laborais, sen

que exista un exame por parte da administración da concorrencia das causas que posibilite vinculala á

determinación individual dos afectados que se realiza con posterioridade.

13 Lei 35/2010, do 17 de setembro, e Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro.
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agora a causa atópase definida ou formulada en si mesma, de forma moi simple e sen
xogar con elementos finalistas para poder proceder a unha súa identificación concre-
ta. De feito, salvo a causa económica que se cualifica como situación económica
negativa e se equipara a perdas actuais ou previstas ou á diminución persistente de
ingresos ou vendas, o resto das causas identifícanse con cambios da mesma especie
ou natureza.

Son os empresarios os que deben acreditar a causa legal no procedemento xudicial, e
non facelo dará lugar a que o despedimento se declare non axustado a dereito. Sobre
isto volveremos máis adiante.

5.3.2. O incumprimento do período de consultas e o deber de información que o

acompaña

Este motivo de impugnación, tamén común entre os utilizados na vía contencioso-
-administrativa contra as resolucións da autoridade laboral, implica negar que se
cumprise a obriga empresarial de abrir un período de consultas de 30 ou 15 días
segundo a empresa teña máis ou menos de 50 traballadores. O período de consultas,
ademais, iníciase mediante un escrito en que deben consignarse unha serie de aspec-
tos que fan referencia ao deber de información en relación coas causas, o número de
traballadores afectados, o número de traballadores empregados no último ano, o pe-
ríodo previsto para executar os despedimentos e os criterios tidos en conta para desig-
nar os traballadores afectados, alén dunha memoria explicativa das causas, todo isto
con copia para a autoridade laboral.

O incumprimento de calquera dos devanditos requisitos pode xustificar a impugna-
ción do despedimento, así como tamén cabe entendermos que procederá a impugna-
ción en caso de cumprimento defectuoso dalgún dos requisitos formais, de tal modo
que non poida cumprir a finalidade que lle é propia. A consecuencia de que prospere
a devandita causa de impugnación é a nulidade do despedimento.

5.3.3. A decisión extintiva adoptada con fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito

O despedimento colectivo decidido e comunicado pola empresa á representación le-
gal dos traballadores pode impugnarse alegando que foi adoptado mediando fraude,
dolo, coacción ou abuso de dereito. Ora ben, polas mesmas circunstancias a autoridade
laboral pode impugnar o acordo alcanzado no período de consultas entre o/a empresa-
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rio/ e a representación legal ou sindical dos traballadores. É dicir, existen dúas vías
independentes:

1) Por unha banda, unha vez alcanzado o acordo no período de consultas e comunica-
do á autoridade laboral, esta poderá impugnalo directamente a través do procedemento
de oficio previsto no actual art. 148.b) da LRXS.

Obsérvese que tanto de existir acordo como no caso contrario, a autoridade laboral
carece agora de competencias para valorar o despedimento colectivo proposto polos
empresarios. No entanto, a normativa aplicable segue a considerar a posibilidade de
que a administración proceda, en certos casos, a impugnar o acordo ante os tribunais,
mais sen o efecto adicional de non ditar unha resolución administrativa mentres tanto.
Esta impugnación a través do procedemento de oficio, que se desenvolve ante os
órganos da xurisdición social, ten un obxecto limitado. As súas causas son taxadas e
non permiten, desde logo, revisar desde o punto de vista substantivo a lexitimidade
do despedimento colectivo pactado: non se revisa nin na súa causalidade nin no seu
alcance14.

2) Doutra banda, a representación legal ou sindical dos traballadores pode impugnar
non o acordo, senón a decisión extintiva froito del, a través do procedemento de
despedimento colectivo do art. 124 da LRXS.

Como este precepto xa esixe con carácter xeral que no caso de que se alcanzase un
acordo no período de consultas previo se demande tamén aos asinantes do acordo, é
claro que a través do proceso de impugnación do despedimento colectivo poderá
cuestionarse o propio acordo nos mesmos termos e co mesmo alcance que a autoridade
laboral. A única excepción está talvez no caso en que o acordo tivese por obxecto a
indebida obtención da prestación por desemprego por parte dos traballadores afecta-
dos, pois nese caso é a entidade xestora de desemprego a que pon en coñecemento da
autoridade laboral as súas sospeitas e esta é a que ten a lexitimación para proceder de
oficio, mais trátase dun suposto que dificilmente poderemos ver a través do
procedemento de despedimento colectivo do art. 124 da LRXS.

En coherencia con esta vía de impugnación dupla, o actual art. 51.6, parágrafo segun-
do, do ET xa non indica que a impugnación do referido acordo por parte da autoridade
laboral vaia ser de oficio ou por instancia de parte.

14 Tampouco antes da reforma do ET polo Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro. Véxanse as SSTS

do 22 de febreiro de 1991 e do 15 de xullo de 1994.
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No tocante aos traballadores afectados, individualmente considerados, estes teñen a
acción individual de despedimento en que poderán tamén impugnar o pactado, alén
de impugnar a existencia de causa e o cumprimento das formalidades legais, pois
doutro xeito non se entende que a devandita acción individual quede paralizada pola
acción colectiva da representación legal ou sindical dos traballadores.

Doutro lado, canto a eses motivos taxados, cabe dicirmos que a fraude vén referida
particularmente –aínda que non só– a ter por obxecto unha finalidade prohibida polo
ordenamento, en que o caso típico é a percepción indebida de prestacións por
desemprego, mais tamén que non se respecte a prioridade de permanencia prevista
legal ou convencionalmente. O dolo vén referido a unha conduta intencionada das
partes á hora de extinguir os contratos sen que exista causa legal para iso. A coacción,
pola súa vez, comprende a presión ou ameaza dun mal maior que pode exercer o/a
empresario/a sobre os traballadores para conseguir a sinatura do acordo ou a propia
extinción. E o abuso de dereito é precisamente a falta da boa fe que debe presidir o
período de consultas, de modo que tal período non resulte ser máis que unha simple
aparencia para os efectos de cumprimento do trámite.

Por último procede salientarmos que no caso do despedimento colectivo, a diferenza
por exemplo das modificacións colectivas das condicións de traballo, non está previs-
ta a substitución do período de consultas por un procedemento arbitral, e xa que logo
non existe a posibilidade de que o que deba ser obxecto de impugnación sexa un
laudo arbitral, que seguiría unha vía de impugnación independente.

5.4. Lexitimación pasiva

A demanda, sendo como é de despedimento, deberá dirixirse loxicamente contra a
empresa empregadora que procedeu a extinguir os contratos. Se ademais a decisión
extintiva foi precedida dun acordo entre o/a empresario/a e os representantes legais ou
sindicais dos traballadores, os asinantes dese acordo deberán ser tamén demandados15.

Como no despedimento colectivo, a diferenza do que acontece na modificación subs-
tancial das condicións de traballo de carácter colectivo e na suspensión dos contratos
de traballo por razóns económicas, técnicas, organizativas ou de produción, a existen-

15 Art. 124.3 da LRXS.

UN POUCO DE TODO DO DESPEDIMENTO COLECTIVO

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 149-173



166

cia de acordo non permite presumir a concorrencia das causas que o xustifican e a
norma procesual, en consonancia con iso, permite que se impugne o despedimento a
cuestionar a existencia das causas esgrimidas polos empresarios. Así pois, mesmo de
existir acordo no período de consultas, pode impugnarse a decisión extintiva en todos
os seus aspectos, isto é, tanto no que se refire á concorrencia das causas obxectivas
como en relación coas formalidades legais ou a validez do propio acordo16.

O acordo atinxido no período de consultas puido ser obtido entre a dirección da em-
presa e os representantes legais dos traballadores, ou ben entre aquela e as seccións
sindicais cando estas así o acordaren e sempre que tiveren a representación maioritaria
nos comités de empresa ou entre os delegados de persoal. A actual redacción do art.
51 do ET xa nada di acerca de que maioría é precisa para considerar a existencia dun
acordo. Con anterioridade, a norma viña esixindo a maioría dos membros do comité
de empresa ou dos delegados de persoal ou representantes sindicais que á súa vez
representasen a maioría naqueles órganos de representación legal.

En calquera caso, é fácil colixir que na actualidade o acordo deberá esixir igualmente
esa mesma maioría, pois pola contra non existiría acordo. Deste xeito, nunha empresa
de 100 traballadores, onde o comité de empresa estará formado por cinco traballadores17,
será suficiente con que asinen o acordo tres do seus cinco integrantes. E serán ese tres
representantes legais os que deberán ser demandados na impugnación do despedimento
colectivo, non o resto de integrantes do comité de empresa.

Como queira que a lexitimación activa só a posúen os órganos de representación legal
ou sindical dos traballadores, resultará que nesa mesma empresa de 100 traballadores
onde se asinou un acordo con tres do cinco membros do comité de empresa a deman-
da deberá ser presentada polos dous membros do comité de empresa restantes, é dicir,
aqueles que non asinaron o acordo, contra os que si o asinaron. Tamén poderán de-
mandar as seccións sindicais constituídas na empresa tendo en conta o modelo espa-
ñol de representación dos traballadores na empresa, que responde a un sistema de

16 Na modificación substancial das condicións de traballo de carácter colectivo e na suspensión dos

contratos de traballo a existencia de acordo determina que se entendan acreditadas as causas ou razóns

económicas, técnicas, organizativas ou de produción, de modo que só pode impugnarse o acordo por dolo,

fraude, coacción ou abuso de dereito (art. 41.4, último parágrafo, e art. 47.1, parágrafo cuarto, do ET).

17 Art. 66.1 do ET.
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dupla canle, isto é, existen órganos de representación unitaria, comités de empresa e
delegados de persoal, cuxos membros son elixidos polo conxunto de traballadores da
empresa con independencia da súa pertenza ou non a un sindicato, e tamén outros de
carácter sindical, xa que se permite aos sindicatos introducir nestes mesmos
establecementos un ente propio, a sección sindical.

Se no período de consultas a dirección da empresa tivo como interlocutora unha sec-
ción sindical, requírese que o devandito sindicato teña a maioría dos membros dos
órganos de representación legal. Neste caso a sinatura do acordo pola devandita sec-
ción sindical determinará que deban ser demandados os traballadores afiliados ao
sindicato que interviñesen na negociación, os cales poden coincidir ou non cos afilia-
dos ao sindicato que son membros dos órganos de representación unitaria, pois as
seccións sindicais están integradas por todos os traballadores da empresa afiliados a
un mesmo sindicato18.

Se a empresa non ten representación legal ou sindical, daquela o período de consultas
desenvolveuse entre a dirección da empresa e a comisión designada conforme ao art.
41.4 do ET, que se compón de tres membros que ben son traballadores da empresa
elixidos democraticamente por todos, ben son designados polos sindicatos máis re-
presentativos ou representativos do sector a que pertence a empresa (e, ademais, de-
ben contar coa lexitimación para negociaren o convenio colectivo na empresa en cues-
tión). Neste caso, se existiu un acordo que se supón acadado por cando menos dous
dos tres membros integrantes da comisión, eses dous membros deberán ser demanda-
dos, para o cal a lexitimación activa recaerá ben no outro membro, ben nas seccións
sindicais existentes na empresa.

5.5. Actos de evitación do proceso

A modalidade procesual de despedimento colectivo está excluída de calquera das exis-
tentes na lei adxectiva laboral para evitar o proceso, é dicir, está excluída da reclama-
ción previa e da conciliación ou mediación previas19.

18 O art. 8.1 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical (BOE do 8 de agosto de 1985),

establece o seguinte: «Os traballadores afiliados a un sindicato poderán, no ámbito da empresa ou centro

de traballo: a) Constituír seccións sindicais de conformidade co establecido nos estatutos do sindicato...».

19 Véxanse os arts. 64.1 e 70.1 da LRXS.
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Malia o carácter obrigatorio e xeral con que a norma adxectiva laboral esixe que teña
lugar o intento de conciliación ou mediación previa á tramitación do proceso laboral,
ou a reclamación tamén previa neste caso, por razón da propia urxencia con que se
dotou e en coherencia con ela eliminouse do procedemento a esixencia deses actos, o
que non impide que se leven a efecto, como podería ser no seu caso a mediación
previa a través dos órganos que se puideron constituír ao abeiro de convenios colecti-
vos ou acordos de interese profesional.

5.6. Prazo de caducidade

A acción de impugnación do despedimento colectivo está suxeita ao mesmo prazo de
caducidade de 20 días que a acción individual de despedimento. O dies a quo (desde
o que comeza o cómputo do prazo) é o día en que se notifica á representación legal
dos traballadores a decisión de despedimento ou extinción colectiva.

5.7. A tramitación urxente

A modalidade procesual ten carácter urxente e outórgaselle unha preferencia absoluta
fronte a calquera outra modalidade procesual, agás a de tutela dos dereitos fundamentais
e as liberdades públicas, que conforme ao art. 179 da LRXS é preferente a calquera
outra que se seguir no xulgado ou tribunal. O carácter urxente maniféstase non só
pola devandita preferencia, mais tamén pola inesixencia dos actos de evitación do
proceso, como se viu; por non seren recorribles as resolucións de simple trámite,
salvo a resolución inicial de incompetencia; e polo acurtamento dos prazos procesuais.

Con todo, e a pesar da urxencia desta modalidade procesual, a presentación da de-
manda non dá lugar directamente a que se admita e se sinale o xuízo como sucede no
procedemento ordinario tipo (aplicable tamén á modalidade procesual de despedimento
individual, agás as especialidades deste último), senón que o/a secretario/a xudicial
deberá en primeiro lugar comunicar a demanda ao/á empresario/a e requirirlle:

1) que achegue a documentación e as actas relativas ao período de consultas, así
como a comunicación á autoridade laboral do resultado deste;

2) e que notifique aos traballadores que puideren resultar afectados polo despedimento
colectivo a existencia da impugnación exposta pola representación legal ou sindical,
coa finalidade de aqueles designaren un domicilio para os efectos de notificación, por
canto a sentenza só lles será notificada se en efecto puxeron en coñecemento do xulgado
o devandito domicilio.
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Trátase con iso de evitar a descoordinación entre a posible existencia dun proceso
individual de despedimento que traia causa do mesmo despedimento colectivo e a
impugnación deste último, para así poder aplicar a suspensión prevista para o primeiro
até non se decidir o segundo.

Se o/a empresario/a non cumpre con algún ou todos os obxectivos dese duplo
requirimento, poderá ser obxecto dun segundo requirimento, cun prazo máis breve
(tres días), en que será apercibido/a da imposición das medidas do art. 75.520 da LRXS
e de que poderán ser tidos por certos os feitos que pretende acreditar a parte deman-
dante, o que nos leva á aplicación de efectos similares aos previstos no art. 94.2 da
LRXS para a proba documental requirida e que non é achegada.

5.8. Xuízo

O acto do xuízo, en única convocatoria, debe convocarse transcorridos 10 días hábi-
les desde a finalización do prazo para interpor a demanda, que como se viu é de 20
días hábiles que contarán desde o día seguinte21 á notificación do despedimento co-
lectivo. No día último deste prazo de caducidade comeza outro de 10 días tamén
hábiles tras cuxa finalización o/a secretario/a debe convocar as partes dentro dos 15
días seguintes.

Incorpórase ao procedemento unha solución moi práctica para a propia dinámica do
xuízo oral, como é a de que se requira de oficio a ambas as partes que antes da data
sinalada para o xuízo se comuniquen aquelas probas documentais ou periciais que
polo seu volume ou complexidade sexan de complicado exame no propio acto oral;
ou, como alternativa ao anterior, que se acheguen as devanditas probas ao propio
procedemento como proba anticipada a disposición da parte contraria en soporte pre-
feriblemente informático. No acto do xuízo cabe entendermos que deberán respectarse
as garantías no que ten a ver coas alegacións, probas e conclusións que se establecen
no proceso de despedimento disciplinario, dada a remisión que o art. 103.3 da LRXS

20 O art. 75.5 da LRXS prevé premas pecuaniarias ás partes e multas coercitivas.

21 Conforme ao art. 5.1 do Código civil: «Sempre que non se estableza outra cousa, nos prazos sinalados

por días, contados desde un determinado, este quedará fóra do cómputo, que deberá comezar no día

seguinte». E conforme ao art. 59.3 do ET: «O exercicio da acción de despedimento... caducará aos 20

días seguintes a aquel en que se produciu. Os días serán hábiles e o prazo de caducidade para todos os

efectos».
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fai ás normas do capítulo relativo aos despedimentos e sancións para a súa aplicación
á impugnación das decisións empresariais de extinción de contrato, agás as especiali-
dades propias do despedimento colectivo.

5.9. Sentenza

A sentenza debe ditarse no prazo dos cinco días seguintes ao xuízo. Como toda sentenza
recaída no proceso de despedimento, admite tres tipos de pronunciamentos, mais a
norma difire da clásica distinción entre despedimento procedente, improcedente e
nulo, e substitúea pola de despedimento axustado a dereito, despedimento non axustado
a dereito e despedimento nulo.

O despedimento nulo resérvase para os casos de (a) violación dos dereitos fundamentais
ou as liberdades públicas; e (b) aqueles en que non se cumpriron as formalidades do
art. 51.2 do ET, que fai referencia ao cumprimento do período de consultas e o corre-
lativo deber de información. Tamén é nulo se (c) o despedimento colectivo foi adop-
tado con fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito, así como (e) no caso de que a
extinción do contrato polo/a empresario/a non respectase as prioridades de perma-
nencia legais, convencionais ou acordadas no período de consultas. Por último, o
despedimento será nulo (f) no caso de que na empresa declarada en concurso se
procedese a un despedimento colectivo sen solicitar a autorización do/a xuíz/a do
concurso (mercantil).

O despedimento axustado a dereito será aquel en que se acrediten as causas obxectivas
aducidas para extinguir os contratos e, ademais, se cumprisen as formalidades legais
esixidas para iso, é dicir, o deber de información e o cumprimento do período de
consultas, de maneira que aínda cando se acreditasen as causas, se non se cumpriron
as formalidades, o despedimento será declarado nulo. É aquí intranscendente que a
norma non empregue a expresión «despedimento procedente», dado que os efectos
serán os de ter por validada a extinción do contrato coa indemnización xa establecida
e no seu caso aboada como se dun despedimento procedente se tratase.

Por último, a norma utiliza a expresión «non axustada a dereito» para referirse ao
suposto en que a decisión extintiva colectiva non se xustificase por non se acreditar a
concorrencia da causa legal indicada na comunicación extintiva. O que sempre foi
considerado a esencia da improcedencia, agora substitúese recorrendo á linguaxe máis
propia das sentenzas relativas ás modificacións substanciais das condicións de traballo,
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que deben declarar a modificación xustificada ou non atendendo a que se acreditasen
as causas aducidas para iso.

A pesar da expresión legal, cabe entendermos que ante o suposto dun despedimento
colectivo en que non se acrediten as causas utilizadas para extinguir os contratos, a
sentenza, polo feito de declarar o despedimento non axustado a dereito, deberá esta-
blecer as consecuencias xurídicas propias dun despedimento improcedente. Así per-
miten entendelo os arts. 103 e 120 da LRXS.

Dunha parte, o art. 103.3 da LRXS, situado no capítulo II do título II do libro II,
relativo aos despedimentos e sancións, e máis en concreto na súa sección I, baixo a
epígrafe de «Despedimento disciplinario», establece que as normas dese capítulo se-
rán de aplicación á impugnación das decisións empresariais de extinción de contrato
(léase despedimento colectivo) coas especialidades necesarias, sen prexuízo do pre-
visto no art. 120 e das consecuencias extintivas de cada tipo de extinción contractual.
O art. 120 da LRXS, pola súa vez, corrobora o anterior ao sinalar que «os procesos
derivados da extinción do contrato de traballo por causas obxectivas axustaranse ás
normas contidas no capítulo relativo aos procesos por despedimentos e sancións, sen
prexuízo das especialidades que se enuncian nos artigos seguintes».

Así pois, en primeiro lugar, o devandito precepto vén dicir que ao despedimento co-
lectivo do art. 124 se lle aplicarán as disposicións do despedimento disciplinario, o
que faría aplicable en concreto o art. 108 da LRXS, que fai referencia á cualificación
do despedimento como procedente, improcedente ou nulo, e os seus efectos recollidos
no art. 109 e ss. da LRXS. Ora ben, a especialidade do art. 124 é que a cualificación
será a de axustado a dereito, non axustado a dereito e nulo, aínda que as consecuen-
cias substantivas, a falta de regulación expresa, serán as mesmas que establece o art.
109 e ss. respectivamente para o despedimento procedente, improcedente e nulo.

En segundo lugar, reafirma tal afirmación do art. 120 da LRXS no relativo ás extincións
obxectivas que o art. 122, sobre a cualificación da extinción do contrato, tamén conteña
a tripla clasificación en despedimento nulo, improcedente e procedente; así como que
os efectos da devandita cualificación sexan, e especialmente para o despedimento
cualificado como improcedente, os mesmos que os previstos para o despedimento
disciplinario.
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O anterior lévanos a concluír que, nos despedimentos colectivos, a sala do social
competente no axuizamento poderá establecer para o caso do despedimento non
axustado a dereito as mesmas consecuencias que as correspondentes ao despedimento
improcedente disciplinario: a opción entre a extinción ou a readmisión, co pagamento
no primeiro caso dunha indemnización de 33 días de salario por ano de servizo cun
máximo de 24 mensualidades, e dos salarios de trámite soamente no caso de que a
opción sexa a favor da readmisión22. De igual maneira, poderá ser aplicable a antici-
pación da opción no acto do xuízo por parte de quen for titular do dereito a optar, ou
a posibilidade de que a parte demandante, por non ser realizable a readmisión, solicite
que se extinga a relación laboral xa na sentenza, que fixará a indemnización
correspondente.

Entender o contrario, isto é, que a sentenza de despedimento colectivo non debe ser
máis que unha sentenza de tipo declarativo que só permita, por exemplo, declarar o
despedimento non axustado a dereito sen ningunha consecuencia xurídica, comporta-
rá necesariamente que deba existir sempre unha dualidade de procesos, primeiro o
colectivo e despois o individual. E isto ben sexa para obter unha cualificación que
permita a fixación de efectos (a impugnación colectiva para obter a cualificación de
despedimento non axustado a dereito, e a individual para que esa declaración previa
se traduza nunha cualificación de improcedencia cos seus efectos propios), ben sexa
para permitir a execución da sentenza (tal sería no caso do despedimento nulo, pois se
entendemos que a sentenza de despedimento colectivo é simplemente declarativa,
non poderá ser executada e deberá iniciarse o proceso individual para poder tamén
obter así os efectos propios da nulidade do despedimento).

Téñase en conta, ademais, que o propio art. 124 da LRXS establece no seu parágrafo
11.º que a demanda de impugnación individual do despedimento colectivo se regula
polo previsto nos arts. 120 a 123 da mesma lei (entre eles os efectos da sentenza que
declare o despedimento nulo, procedente e improcedente), mais ao tempo obriga a
que o proceso individual ante o/a xuíz/a do social se suspenda unha vez interposta a
demanda de impugnación colectiva dese mesmo despedimento, ao que engade que a
sentenza ditada no proceso colectivo ten eficacia de cousa xulgada sobre o individual.
Deste xeito, da norma non se desprende a necesidade de que exista sempre unha
impugnación individual, e se esta existe queda á espera do resultado da colectiva.

22 Véxase o art. 56 do ET.
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Doutro lado, a demanda individual ten a súa razón de ser aínda existindo unha deman-
da colectiva previa. Así, se a sentenza colectiva declara o despedimento axustado a
dereito, os traballadores poderán continuar a súa demanda en relación coa súa preten-
sión de nulidade baseada, por exemplo, na prioridade de permanencia que non se
respecta ou na existencia de móbiles discriminatorios ou vulneradores dos dereitos
fundamentais no relativo só á súa persoa. Ora ben, isto sen que se poida xa discutir os
motivos de impugnación usados pola demanda colectiva, é dicir, as causas obxectivas
e o cumprimento de formalidades legais, pois ao declararse o despedimento colectivo
axustado a dereito será cousa xulgada que a empresa cumpriu esas formalidades legais
e acreditou a concorrencia da causa legal.

En calquera caso, haberá que agardar a ver que deciden os tribunais e en que queda a
reforma laboral de febreiro de 2012 após o seu proceso de validación no Parlamento.
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Resumo

Este artigo ten como obxectivo realizar un percorrido polas formulacións (e reformulacións)

máis significativas da socioloxía norteamericana contemporánea do emprendedorismo étnico,

así como analizar a súa capacidade para explicar do punto de vista sociolóxico o fenómeno

das redes empresariais das poboacións etnicamente minoritarias. A nosa hipótese de traballo

sostén que nas principais aproximacións da socioloxía do emprendedorismo étnico

norteamericana, a pesar da heteroxeneidade das súas propostas, existen lugares comúns que

van para alén de compartiren un mesmo obxecto formal de estudo. Estes lugares comúns

(afinidade, comunitarismo, excepcionalidade étnica) implicarían importantes limitacións

explicativas (inmediatismo, culturalismo, etnificación) que as distintas reformulacións

efectuadas puideron lograr puír, mais non facer desaparecer. Os sucesivos desprazamentos

dos termos do debate, malia a indubidable apertura que supuxeron, volven reproducir algunhas

destas limitacións.

Palabras chave: economías étnicas, emprendedorismo étnico, inmigración, traballo por conta

propia.

Abstract

The aim of this article is to examine the most significant formulations and reformulations of

North American contemporary sociology of ethnic entrepreneurship, analysing their capacity

to provide an explanation in sociological terms for the entrepreneurial networks of minority

ethnic groups. Our working hypothesis is that, despite the varying nature of their proposals,

the main approaches of the North American sociology of ethnic entrepreneurship share certain

features beyond the fact that they deal with the same area of study. These common features

(affinity, communitarism, ethnic exception) involve major explanatory limitations (culturalism,

ethnification and a focus on the present or presentism) and, although various reformulations

have attempted to counteract them, they have not succeeded in eliminating them completely.

Successive changes in the terms used to discuss the topic have undoubtedly opened up the

subject but some of the same limitations recur.

Keywords: ethnic economies, ethnic entrepreneurship, immigration, self-employment.

ALBERTO RIESCO

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 175-197



177

1. Introdución

Nas décadas de 1970 e 1980, nun contexto marcado polo estancamento económico, o
incremento do desemprego e o endurecemento das políticas migratorias na maioría
dos países occidentais, algúns investigadores norteamericanos do que se coñecerá
como a «socioloxía do emprendedorismo étnico» (Light, 1972; Bonacich, 1973;
Bonacich e Modell, 1980; Wilson e Portes, 1980; Portes e Stepick, 1985; Portes e
Bach, 1985; Waldinger, 1986a e 1986b; Light e Bonacich, 1988) volveron chamar a
atención sobre os efectos beneficiosos dos modos de emprego por conta propia, esta
vez a propósito das poboacións minoritarias. Con maior ou menor entusiasmo, moitas
destas formulacións creron ver nos modos de emprego por conta propia unha ferramenta
de mobilidade social ascendente para as minorías étnicas, unha fonte de novas e
mellores oportunidades de emprego nun contexto económico desfavorable. En defi-
nitiva, unha vía alternativa de integración que non pasaba necesariamente pola asimi-
lación no mainstream da sociedade norteamericana. Ora ben, se isto era así, por que a
presenza do emprendedorismo era tan desigual entre as minorías discriminadas por
motivos étnico-raciais? Por que non todas tiñan o mesmo éxito emprendedor? Que
factores determinaban que algúns grupos étnicos tivesen maior presenza que outros
no traballo por conta propia?

A socioloxía do emprendedorismo étnico, situada dacabalo da socioloxía económica
e a socioloxía das migracións, tratou de responder estas e outras interrogantes. Non o
fixo, con todo, de maneira homoxénea. Os estudos sobre as distintas formas de
emprendedorismo das minorías étnicas e/ou inmigrantes constitúen, de feito, un ám-
bito das ciencias sociais dinámico e heteroxéneo, repleto de non poucas polémicas e
diferenzas. Polémicas, por exemplo, ao redor da propia denominación do fenómeno
investigado (minorías intermediarias, economías étnicas, economías de enclave étni-
co, hexemonía étnica, nichos étnicos, emprendedorismo étnico transnacional...); a
súa delimitación empírica (incorporación ou non dos membros dunha minoría que
traballan por conta allea en negocios doutros membros do grupo; demarcación espa-
cial en que poderían ser correctamente observados estes fenómenos; tipo de activida-
des e sectores que cómpre considerar...); o seu impacto socioeconómico (actividades
marxinais ou alternativas de mobilidade social ascendente; grao de xeneralización
dos posibles efectos beneficiosos derivados...) etc. Como ocorre noutros campos de
especialización da socioloxía, resulta ilusorio pensar que os estudos sobre o
emprendedorismo étnico conforman un espazo sen fisuras capaz de achegar respostas
comúns ás interrogantes expostas. No entanto, isto non impide que sigamos a falar da
existencia dunha socioloxía do emprendedorismo étnico.
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Este artigo ten como obxectivo efectuar un percorrido polas formulacións (e
reformulacións) máis significativas da socioloxía do emprendedorismo étnico norte-
americana1. O artigo pretende con iso analizar a súa capacidade para explicar en ter-
mos sociolóxicos o fenómeno das redes empresariais das poboacións etnicamente
minoritarias. A nosa hipótese de traballo sostén que nas principais aproximacións da
socioloxía do emprendedorismo étnico norteamericana, a pesar da heteroxeneidade
das súas propostas, existe unha serie de lugares comúns non sempre explicitados que
van para alén do feito de compartiren un mesmo obxecto formal de estudo. Estes
lugares comúns iniciais (afinidade, comunitarismo, excepcionalidade étnica) impli-
carían algunhas importantes limitacións explicativas (inmediatismo, culturalismo,
etnificación) que as distintas reformulacións da socioloxía do emprendedorismo étni-
co puideron lograr puír, mais non facer desaparecer.

2. Algúns lugares comúns da socioloxía do emprendedorismo étnico norteamericana

Moitas das reflexións pioneiras deste ámbito contemporáneo da socioloxía partiron
dunha constatación empírica: a capacidade de emprendemento ou emprendedorismo
nas sociedades modernas non estaba repartida homoxeneamente entre a poboación,
senón que determinados segmentos sociais etnicamente diferenciados mostraban unha
maior especialización neste tipo de actividades económicas, unha maior inclinación
cara aos modos de emprego por conta propia (Riesco, 2010). Non se trataba dun feito
de menor importancia: como veremos, a devandita constatación implica que, nas so-
ciedades capitalistas modernas, a repartición e a asignación social de actividades den-
tro do conxunto da poboación non se efectúa –principal ou exclusivamente– por me-
dio dos mecanismos do mercado. Dito doutro xeito, a lóxica económica moderna (a
dinámica supostamente «universal», «cega» e «abstracta» do mercado) non permiti-

1 Aínda que poderiamos situar as súas orixes en determinados debates da socioloxía clásica alemá (Weber,

Sombart, Simmel) sobre os pobos parias e o seu papel no desenvolvemento do capitalismo moderno, a

socioloxía do emprendedorismo étnico xorde e desenvólvese como campo específico nos Estados Uni-

dos. No entanto, existen hoxe en Europa e noutras partes do mundo importantes e orixinais

desenvolvementos dentro deste campo de especialización da socioloxía (Rath, 2000; Ma Mung e Dinh,

2007; Solé et al., 2007; Ram e Jones, 2008; Kloosterman e Rath, 2010 etc.).

Malia o evidente interese que puidese ter confrontar unhas formulacións e as outras (así como os contex-

tos sociais, políticos e económicos específicos en que xorden), a necesidade de presentar o contido

destes debates nun espazo tan reducido obríganos a centrar a nosa análise unicamente na que cremos que

é a «tradición» que maior impacto tivo até agora neste campo.
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ría explicar por si soa a especialización de determinadas poboacións no traballo por
conta propia, pois, de facelo, o emprendedorismo debería atoparse presente –ou au-
sente– por igual en todos os segmentos da poboación, cousa que non ocorre. Nestas
formulacións as economías capitalistas quedaban definidas, ante todo, como econo-
mías de mercado. Porén, os mecanismos do mercado parecían incapaces por si sos de
explicaren comportamentos económicos como a especialización de certas minorías
no traballo por conta propia. As causas de tales comportamentos, daquela, cumpría
buscalas nas dimensións e estruturas socioculturais en que a propia dinámica econó-
mica se atopaba inserida, incrustada ou enclaustrada, por retomar o termo con que
Granovetter (1985) –máis que Polanyi– inspiraría moitos autores deste ámbito da
socioloxía.

Cabe sinalarmos, non obstante, que nas primeiras e máis importantes aproximacións
da socioloxía do emprendedorismo étnico norteamericana (economías étnicas, mino-
rías intermediarias, economías de enclave étnico), tales dimensións e estruturas
socioculturais xiraron, en gran medida, ao redor das características e recursos propios
dos grupos minoritarios (comunitarismo), nos cales se situaba –non de xeito exclusi-
vo, mais si determinante– a clave explicativa do fenómeno investigado (Riesco, 2010).
Explicar os diferenciais emprendedores das minorías étnicas supoñía, en último ter-
mo, dar conta das formas específicas de organización social –incluída a xestión dos
negocios– presentes en tales grupos minoritarios (Light, 1972; Bonacich e Modell,
1980; Wilson e Portes, 1980; Portes e Stepick, 1985; Portes e Zhou, 1992). Á marxe
de como se explicase a súa xenealoxía, tratábase case sempre de facer fincapé na
trama social, cultural e institucional (valores, tecido asociativo, redes, lazos de paren-
tesco, marcos normativos e regras etc.) que articulaba internamente as devanditas
colectividades etnicamente diferenciadas. Isto é, sería a presenza ou ausencia desta
armazón social e destas formas de vida (que permitían mobilizar recursos de todo
tipo: financeiros, forza de traballo, información, clientes etc.) o que determinaba, en
última instancia, as posibilidades emprendedoras dunhas e outras minorías étnicas.

En que consistían as modalidades de organización social presentes nas minorías étnicas
emprendedoras? Basicamente na existencia dunha densa organización comunitaria,
chea de vínculos sociais e articulada ao redor de principios étnicos e familiaristas de
pertenza. Un tipo de organización social e de xestión dos negocios en que a posición
ocupada e os recursos dispoñibles dependerían, en gran medida, do capital simbólico
posuído polos membros do devandito grupo (polas súas familias nun sentido exten-
so). Á marxe de como xurdise a etnicidade, a delimitación da colectividade en termos
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étnicos configuraba unha comunidade de orde moral que establecía nidiamente un
dentro e un fóra do grupo. Isto é, establecía unha dualización dos marcos normativos
presentes nas relacións sociais e os intercambios, que se aplicaban, uns ou outros, en
función de se o/a interlocutor/a formaba ou non parte da devandita unidade moral-
mente constituída (Light, 1972; Bonacich, 1975; Bonacich e Modell, 1980; Portes e
Stepick, 1993).

Do mesmo xeito que ocorría nas sociedades tradicionais precapitalistas, o groso das
relacións sociais destas minorías étnicas parecía rexerse polos principios de recipro-
cidade e obriga típicos dos intercambios en forma de dons e contradóns (Mauss, 1950;
Polanyi, 1989; Godelier, 1996). Esta solidariedade grupal era consecuencia do senti-
do de pertenza a unha mesma colectividade etnicamente definida (era unha solidarie-
dade étnica) e moralmente erixida (constituía unha solidariedade forzosa). A solida-
riedade étnica era o resultado da densidade relacional e dos vínculos sociais dos
integrantes do grupo e permitía a mobilización de recursos, así como o desenvolve-
mento de institucións e prácticas comunitarias baseadas na reciprocidade e a confian-
za grupais (Light, 1972; Bonacich e Modell, 1980; Portes e Bach, 1985; Portes e
Zhou, 1992; Portes e Stepick, 1993; Portes e Sensenbrenner, 1993). O principio de
obriga e a capacidade sancionadora do propio grupo convertíanse en mecanismos
reguladores máis importantes que os vínculos contractuais típicos das sociedades
modernas. Estariamos, en resumo, ante un modo de organización colectiva en que o
conxunto das relacións sociais intracomunitarias –incluídas as económicas– queda-
ban enmarcadas e circunscritas, inseridas, dentro do marco normativo e institucional
que cohesionaba o grupo (Light, 1972; Bonacich, 1973; Bonacich e Modell, 1980;
Portes e Sensenbrenner, 1993).

Así pois, podemos dicir que entre estas minorías étnicas, o estritamente económico
quedaba supeditado ao social, e era esta supeditación o que posibilitaba o
desenvolvemento de alternativas emprendedoras moi eficaces, mesmo desde o punto
de vista da lóxica económica dominante nas sociedades capitalistas (a lóxica de mer-
cado). Facilitaba, por exemplo, a mobilización de recursos comunitarios e a acumula-
ción mínima de capital con que emprender novos negocios (mediante asociacións de
créditos rotativos, bancos comunitarios, redes de apoio baseadas na confianza etc.).
Poñía á disposición dos emprendedores unha forza de traballo moi mobilizada (me-
diante políticas paternalistas) e de baixo custo, que aceptaba pésimas condicións de
traballo a cambio do apoio futuro e a potenciación, por parte dos empregadores, do
traballo por conta propia entre os seus empregados. Facía posible a externalización
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(pola vía da súa absorción comunitaria) do risco innato ás relacións económicas con-
temporáneas, á vez que reducía a competencia existente entre empresas do mesmo
grupo étnico (por exemplo, fixando comunitariamente os prezos de venda dos produtos
ou os salarios dos empregados). Lograba a estabilización necesaria do vínculo traballo-
-forza de traballo, evitando que os empregados abandonasen os seus postos de traballo
nada máis acadar as competencias ou o capital requiridos para se empregaren por
conta propia (Light, 1972; Bonacich, 1973 e 1975; Bonacich e Modell, 1980; Portes,
1981; Wilson e Martin, 1982; Portes e Bach, 1985; Lixeiro e Gold, 2000).

Non eran estas as únicas vantaxes: o modelo organizativo das minorías emprendedo-
ras permitía limitar, ademais, o impacto negativo que a lóxica económica moderna
tiña sobre a esfera do social (desigualdade, conflitos, desestruturación, relacións de
explotación entre empregadores e empregados...). O enclaustramento ou incrustación
das relacións económicas na armazón social, institucional e normativa do grupo (a
intromisión do comunitario e a imposición dos vínculos solidarios e recíprocos nos
intercambios) permitía, en teoría, dotar as súas relacións sociais dun maior grao de
estabilidade, xustiza e equidade grazas ao desprazamento dos intercambios grupais
da pura lóxica de mercado (o económico) cara á lóxica das convencións, as normas e
as obrigas (o social) (Bonacich e Modell, 1980; Portes, 1981; Portes e Stepick, 1985;
Portes e Bach, 1985; Portes e Jensen, 1989; Portes e Stepick, 1993).

3. As primeiras complicacións: afinidade, inmediatismo e excepcionalidade étnica

As propostas iniciais da socioloxía do emprendedorismo étnico norteamericano que
acabamos de ver subliñaron aspectos importantes para a investigación das migracións
e as minorías étnicas (heteroxeneidade dos modelos de integración, plasticidade da
variable étnica, relevancia das redes sociais etc.) á vez que chamaron a atención sobre
un fenómeno relativamente descoñecido como era a súa capacidade emprendedora. Porén,
estas propostas mobilizaban tamén –implícita ou explicitamente– presupostos teóri-
cos que limitaban, desde o noso punto de vista, as súas posibilidades explicativas.

Moitas destas aproximacións, por exemplo, abordaron a «enigmática» concentración
de certas minorías no traballo por conta propia como resultado dunha confluencia ou
afinidade entre os modos de organización social (formas de vida) das devanditas mi-
norías e as características (requisitos) dos sectores económicos en que se concentra-
ban. Semellante punto de partida dificulta, no entanto, ir alén de confirmar o xa exis-
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tente e coñecido: a presenza, nun momento concreto conxugado sempre en presente,
dun vínculo entre determinados grupos de poboación etnicamente diferenciados e
certas formas de emprego baseadas no traballo por conta propia. Supón abordar o
fenómeno investigado desde certo inmediatismo, observalo baixo a coherencia for-
mal propia de todo momento presente, que non pode negar o que xa é. Nestas
condicións, o vínculo entre poboacións e actividades que estamos a pescudar adquiri-
rá a aparencia dunha estabilidade e unha continuidade discutibles nas sociedades
modernas (Rolle, 1988 e 2005).

A evacuación da duración na análise sociolóxica outórgalle unha especial visibilidade
ao idéntico e ao continuo, de maneira que a sociedade quedará reducida a orde, con-
cretamente á orde do xa existente. A socioloxía do emprendedorismo étnico, por
exemplo, tendería a infravalorar a posibilidade mesma de mutación ou disolución da
relación existente entre as minorías étnicas e o traballo por conta propia. Unha vez
constituída historicamente a conexión entre as devanditas poboacións e actividades
parece que xa nada podería perturbar a realización da «verdadeira condición» dos
asalariados: a súa transformación en traballadores por conta propia2. A formulación
do problema en termos de afinidade desemboca con facilidade, como vemos, nunha
argumentación de tipo tautolóxico: a significativa concentración de determinadas
minorías étnicas en actividades por conta propia permitiríanos constatar a existencia
dunha afinidade entre unhas e outras. A que se debería esta significativa concentra-
ción? Pois á existencia previa daquela afinidade!

Parece razoable que formulacións como estas, que presupoñen como estables os vín-
culos entre as actividades e os suxeitos que as desempeñan, sexan oportunas no caso
das sociedades tradicionais, mais seméllannos dificilmente aplicables alí onde xa pre-
dominan as relacións sociais capitalistas. Por exemplo, os procesos e mecanismos
que no século XVI impulsarían a especialización no comercio dunha minoría como os
xudeus (Weber, 1974 e 1993b; Simmel, 1977; Sombart, 2001) serían equiparables aos

2 Unha excepción a este respecto constitúeo o traballo de Bounacich e Modell (1980) sobre as minorías

xaponesas nos Estados Unidos. Estes autores atenden aquí ao seu proceso de configuración como mino-

ría intermediaria (dotada dunha economía étnica coas características xa sinaladas), mais tamén ao pro-

gresivo enfraquecemento dos vínculos comunitarios –e da súa rede empresarial– conforme se suceden as

xeracións no grupo e se amplían as oportunidades laborais na sociedade de chegada. Tamén Waldinger

(1986a) sinalará, aínda que sen apenas desenvolvelo, que as minorías emprendedoras, no curso de dúas

ou tres xeracións, van progresivamente orientándose cara ao traballo por conta allea «convencional».
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procesos e mecanismos responsables, no século XXI, da especialización económica
no comercio de determinados grupos inmigrantes? É certo que en ambos os casos
podemos constatar a existencia dunha especialización de certas minorías culturais en
actividades económicas vinculadas ás formas modernas de emprendedorismo. Ora
ben, esta confluencia de feitos empíricos en contextos históricos diferenciados non
ten por que implicar unha coincidencia nas causas que os orixinaron.

Se estes feitos empíricos aparentemente similares remitisen a unha mesma dinámica
social, teriamos que concluír –negando as evidencias apuntadas en non poucos estudos
históricos (Braudel, 1985; Hobsbawm, 1988; Polanyi, 1989; Castel, 2004)– que a
transformación das sociedades tradicionais e o tránsito cara ao denominado «capita-
lismo» non ten apenas impacto no que se refire aos mecanismos de distribución das
actividades entre as poboacións. Veriámonos obrigados a soster que nas sociedades
modernas, como ocorría previamente, as poboacións son asignadas a unhas ou outras
actividades de forma permanente (con base en principios adscritivos, por exemplo),
ou que a obrigatoriedade con que determinados grupos de poboación desenvolven
certas actividades estaría acompañada da prohibición expresa doutras tantas activida-
des (sobre as cales poderían pesar restricións máxico-rituais). En definitiva, teriamos
que afirmar que nas formacións sociais capitalistas a relación entre poboacións e ac-
tividades se configura como un vínculo duradeiro, tanto como para conformar unha
unidade estable, unha identidade. Porén, a revolución permanente dos procesos
produtivos e a potenciación da mobilidade social das poboacións non constitúen a
base da forza igualadora e subversiva do capitalismo en comparación co estancamento
das sociedades do Antigo Réxime? A xeneralización dunha forza de traballo formal-
mente libre (móbil) e da competencia entre os distintos capitais non fai saltar polo aire
toda pretensión de vincular de forma estable ou duradeira os traballadores a postos
concretos de traballo e abre así as portas á xestión diferenciada de poboacións e
empregos? (Alaluf, 1986 e 1993).

Non son estas as únicas complicacións derivadas dos presupostos da socioloxía do
emprendedorismo étnico norteamericana. A afinidade e o inmediatismo resultantes
dos principios até agora mobilizados van facilitar un repregamento sobre si mesmo
do fenómeno obxecto de estudo: o étnico das economías étnicas será explicado a
través das características específicas –étnicas– das devanditas poboacións (comunita-
rismo), o que facilitará a súa desconexión a respecto doutros procesos e dinámicas
sociais. As estruturas alleas ao grupo étnico, unha vez infravalorado o seu dinamismo
pola mirada inmediatista, van funcionar nestas análises como simples «colectores» da
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acción emprendedora dos suxeitos. Concibidas como contextos relativamente esta-
bles de características comúns para o conxunto da poboación, estas estruturas pouco
poderán achegar á explicación dos diferenciais emprendedores rexistrados entre mi-
norías. Seguindo esta lóxica, a clave explicativa deberá situarse, como vimos, nas
dimensións e características comunitarias das minorías (formas de vida, identidades,
valores, redes e recursos propios, estratexias emprendedoras, institucións de apoio
etc.), o que abrirá as portas aos razoamentos en clave de excepcionalidade étnica.

Moitas das primeiras aproximacións da socioloxía do emprendedorismo étnico favo-
recerían, sen o pretenderen, unha etnificación do fenómeno investigado (e da súa
explicación), deixando de lado canto destes trazos supostamente específicos sería ta-
mén xeneralizable ás poboacións etnicamente maioritarias. Para a socioloxía do em-
prendedorismo étnico a clave do éxito emprendedor destas minorías residía nos seus
modos presuntamente específicos de facer negocios, na regulación sociocomunitaria
dos intercambios económicos. Na medida en que o comunitario era definido funda-
mentalmente en termos étnicos e a etnicidade era o principio esencial de articulación
e de regulación dos intercambios, debíase falar de economías étnicas –ou de empren-
dedorismo étnico, de economías de enclave étnico, de negocios étnicos...– e non,
simplemente, de economía. Con todo, mesmo no que se refire estritamente á dinámi-
ca interna destes grupos, a consideración da etnicidade como único ou principal ele-
mento articulador –tanto como para que as súas economías deban ser cualificadas de
«étnicas» en lugar de, por exemplo, «masculinas», «cristiás» ou «heterosexuais»–
podería ser xulgada como unha hipótese controvertida.

Algúns dos debates xurdidos no propio seo da socioloxía do emprendedorismo étnico
parecen suxerir que nin a etnicidade é o único elemento articulador destas poboacións
nin o comunitarismo étnico o único instrumento regulador dos seus intercambios
socioeconómicos. Referímonos, por exemplo:

a) ao debate sobre o acceso limitado das mulleres aos recursos comunitarios e á
solidariedade étnica como consecuencia de ideoloxías e prácticas familiaristas
tradicionais (Josephides, 1988; Morokvasic, 1988; Dallalfar, 1994; Hillmann, 1999);

b) aos debates sobre a extensión ou non dos beneficios das economías étnicas aos pai-
sanos empregados por conta allea nelas, sobre a presenza de traballo non-remunerado
(de mulleres e mozas maiormente) ou sobre a proliferación de conflitos laborais entre
empregadores e empregados das mesmas minorías étnicas (Sanders e Nee, 1987b; Bo-
nacich, 1988; Zhou e Logan, 1989; Sanders e Nee, 1992; Zhou, 1992; Gilbertson, 1995);
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c) ao debate sobre a incidencia doutros elementos (relixiosos, políticos, xeracionais
e de xénero) na determinación das fronteiras morais dentro das cales rexerían os prin-
cipios de solidariedade grupal (Sanders e Nee, 1987a; Forment, 1989; Pessar, 1995;
Nederveen Pieterse, 2003);

d) e ás polémicas sobre a xeometría variable da propia dimensión étnica e a súa
mobilización (subetnicidades, etnicidade interna, mobilización e desmobilización ins-
trumental da identidade étnica) (Bonacich e Modell, 1980; Aldrich e Waldinger, 1990;
Der-Martirosian et al., 1993; Kwok Bun e Jin Hui, 1995) etc.

Todos estes debates non negan o impacto da etnicidade na dinámica das redes empre-
sariais dos inmigrantes, mais convidan a reflexionar criticamente sobre a relevancia
explicativa que en ocasións se lle outorgou.

Un último exemplo: algúns investigadores (Gap Min, 1996; Young Kim, 1999) que
abordaron o caso do colectivo coreano nos Estados Unidos chamaron a atención so-
bre como, nun contexto capitalista, eran o propio comunitarismo e as obrigas grupais
–neste caso étnicas– os que obstaculizaban a miúdo o crecemento das súas redes em-
prendedoras. O estancamento dos fluxos migratorios de coreanos aos Estados Unidos
durante a década de 1980 e o consecuente descenso da dispoñibilidade da súa forza de
traballo, sumado isto á súa tendencia a abandonaren rapidamente os negocios dos
paisanos conforme adquirían as competencias e o capital necesarios para se instalaren
pola súa conta, orientou moitos empresarios coreanos cara a outras forzas de traballo
como os mexicanos e os ecuatorianos. Os posibles beneficios de recorrer aos propios
paisanos como forza de traballo (a aceptación de baixos salarios e a «docilidade» a
cambio de futuras axudas comunitarias) desaparecían desde o momento en que estes
empresarios comprobaban que polo prezo dun empregado coreano podían contratar
dous empregados mexicanos (cos cales non tiñan ademais ningunha obriga de
reciprocidade). Neste caso, o éxito económico dependía de desincrustar o máximo
posible as relacións económicas das estruturas, obrigas e lóxicas comunitarias (étnicas).
E non era isto precisamente o que sinalaba tamén Weber (1974; 1993a e 1993b) ao
considerar improbable –ao contrario que Sombart (2001)– que o capitalismo paria
(comunitario) puidese actuar como precursor inmediato do capitalismo moderno?
Chama a atención que os nosos inmigrantes emprendedores parezan, con frecuencia,
máis inspirados polos principios da socioloxía weberiana que atentos ás regras
comunitaristas do capitalismo paria enxalzadas polas primeiras formulacións da
socioloxía do emprendedorismo étnico.
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4. A reescrita das formulacións iniciais da socioloxía do emprendedorismo

norteamericana

Con toda probabilidade resulta demasiado optimista afirmar que as limitacións da
socioloxía do emprendedorismo étnico norteamericana sinaladas son simplemente un
problema do pasado. Con todo, tampouco sería xusto ignorar os desprazamentos que
se foron producindo no seu interior co obxectivo de superar tales limitacións. Por
exemplo, Portes e o seu equipo, referente destacado como vimos neste campo da
socioloxía, contribuíron a abrir o debate do emprendedorismo étnico ao conectar o
devandito fenómeno coa discusión sobre os usos e fontes do capital social (Portes e
Zhou, 1992; Portes e Sensenbrenner, 1993; Portes, 2000), así como cos debates máis
xerais da socioloxía económica contemporánea (Portes, 1995 e 2010).

O mesmo podería dicirse doutras propostas súas máis recentes, como o denominado
emprendedorismo étnico transnacional. A devandita perspectiva, pulada xunto a outros
investigadores como Guarnizo, propón conectar as iniciativas emprendedoras dos
inmigrantes (transnacionalismo desde abaixo) con circuítos, redes e dinámicas sociais
que transcenderían os límites do estado-nación, así como coas propias prácticas
transnacionais dos gobernos e as grandes empresas (transnacionalismo desde arriba).
Esta tentativa de conectar ambas as dimensións posibilita unha apertura no modo de
abordar as redes emprendedoras inmigrantes (provedores e circuítos de intercambio
implicados, fontes de financiamento, mercados dispoñibles etc.), ao recoñecer o im-
pacto nelas de dinámicas globais que transcenderían non só as fronteiras espaciais de
carácter nacional, senón tamén as propias fronteiras do colectivo inmigrante. Os re-
cursos que fan posible o éxito do emprendedorismo étnico (e a súa viabilidade como
alternativa) deixan de ser, simplemente, recursos locais ou ligados ás sociedades de
chegada, cómpre considerar tamén aqueles implicados en circuítos transnacionais que
conectan os contextos de partida cos de chegada, alén doutros posibles circuítos de
intercambio internacionais (Portes et al., 2002; Guarnizo, 2003).

A estas propostas de apertura poderían engadírselles outras –puladas tamén por
salientados investigadores da socioloxía do emprendedorismo étnico– como a teoría
de recursos do emprendedorismo (Light e Rosenstein, 1995a; Light e Gold, 2000) ou
a denominada «perspectiva interactiva» (Waldinger, 1989; Aldrich e Waldinger, 1990;
Waldinger, Aldrich e Ward, 1990). Aínda que diferenciadas, estas dúas formulacións
apostarían tamén por complexizar a abordaxe dos recursos implicados nas iniciativas
emprendedoras das poboacións minoritarias. Á habitual distinción entre recursos

ALBERTO RIESCO

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 175-197



187

étnicos e de clase (Light e Rosenstein, 1995a; Light e Gold, 2000; Aldrich e Waldinger,
1990) engádense agora outras como a diferenza entre recursos xerais de uso moi
estendido en calquera negocio, como saber ler, que estarían dispoñibles en
practicamente o conxunto da poboación; e recursos específicos do emprendedorismo
de aplicación moito máis focalizada, como saber cociñar comida chinesa, e presenza
máis reducida entre a poboación (Light e Rosenstein, 1995a e 1995b). Non se trata,
non obstante, de pór unicamente en xogo unha mirada máis sofisticada no referente ás
dimensións, os recursos e as características constitutivas das minorías étnicas estudadas,
senón de recoñecer tamén a importancia explicativa dos contextos e características
dos sectores en que se concentran a maioría dos seus negocios.

A perspectiva interactiva, por exemplo, propuxo engadir ás características das
poboacións implicadas (competencias e expectativas dos inmigrantes, pautas de
asentamento, cultura e formas de vida, redes sociais, estruturas familiares etc.) a análise
das estruturas de oportunidade do mercado e das condicións de acceso a elas, coas
estratexias dos actores como elemento responsable do axuste entre unhas e outras
dimensións (Waldinger, 1986a e 1986b; Aldrich e Waldinger, 1990; Waldinger et al.,
1990). Xa non abondaría, por tanto, con atender ás características socioculturais da
poboación inmigrante, senón que habería que considerar tamén as circunstancias
historicamente continxentes que moldearían as posibilidades emprendedoras
dispoñibles para as devanditas poboacións. En particular:

a) as condicións de mercado que posibilitarán ou non que os bens e servizos ofertados
vaian máis alá do propio colectivo étnico (e que dependerán en gran medida das ca-
racterísticas do sector considerado);

b) e as vías de acceso á propiedade ou o control dos negocios (que dependerán sobre
todo do grao de competencia interétnica e das políticas estatais existentes) (Aldrich e
Waldinger, 1990; Waldinger et al., 1990).

Algo relativamente similar exporía, cando menos formalmente, o enfoque dos recur-
sos do emprendedorismo étnico ao facer fincapé na necesidade de conectar na análise
a dimensión da demanda de emprendedorismo por parte da economía (que faría refe-
rencia ás características dos nichos económicos ocupados, a lexislación migratoria e
laboral etc.) e a dimensión da oferta de emprendedores por parte das poboacións (que
gardaría relación cos seus recursos socioculturais, as súas redes e capital social, as
características demográficas etc.) (Light e Rosenstein, 1995a e 1995b).

LUCES E SOMBRAS DO DEBATE SOBRE O DENOMINADO

«EMPRENDEDORISMO ÉTNICO» NA SOCIOLOXÍA NORTEAMERICANA CONTEMPORÁNEA

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 175-197



188

Todas estas novas aproximacións da socioloxía do emprendedorismo étnico supuxeron
un certo afastamento das formulacións etnicistas previamente presentadas. Deixaron
tamén máis espazo nas súas análises a dimensións situadas alén dos propios colecti-
vos étnicos, o que matizou as olladas comunitaristas e solidaristas cuxas limitacións
sinalamos. Abriron mesmo a posibilidade de pór en relación o emprendedorismo das
minorías étnicas cos movementos e dinámicas das poboacións etnicamente maioritarias.
Estariamos, pois, ante unha formulación do obxecto de estudo capaz de escapar da
rúa sen saída da excepcionalidade étnica? En parte cremos que si, aínda que debemos
subliñar así mesmo que foron avances tímidos e parciais que non sempre desemboca-
ron nun claro afastamento das formulacións etnicistas, culturalistas e comunitaristas
que aquí criticamos.

A pesar da apertura e da incorporación de novas dimensións á análise, estas reformu-
lacións da socioloxía do emprendedorismo étnico tamén rematarían por situar no ét-
nico (na mobilización da etnicidade e dos recursos étnicos, na xestión comunitaria
–etnicamente definida– dos intercambios intragrupais, no uso da solidariedade étnica
como mecanismo regulador e estabilizador das relacións laborais etc.) o elemento que
en última instancia proporcionaría ao emprendedorismo étnico a súa especificidade e
eficacia. Era a etnicidade a que explicaría, na fin de contas, os diferenciais emprende-
dores dos inmigrantes e a que nos obrigaría a recoñecer que non estariamos ante un
emprendedorismo como os demais.

5. Allegre, ma non tropo: do comunitarismo étnico aos paradigmas accionalistas

En efecto, os debates abertos por estas reformulacións pularon un desprazamento e un
abandono –aínda en cernes– de moitos dos lugares comúns da socioloxía do
emprendedorismo étnico que previamente cuestionamos, o que permitiu sortear algúns
importantes obstáculos que limitaban a súa capacidade explicativa. No entanto, o
modo en que as novas formulacións «resolveron» o debate serviu tamén para perpe-
tuar algúns vellos problemas, ao tempo que se incorporaban outros novos.

Como apuntamos, as aproximacións tradicionais da socioloxía do emprendedorismo
étnico norteamericana tenderan a descontextualizar o fenómeno investigado ao
privilexiar na súa abordaxe as dinámicas, as características e os procesos constituti-
vos dos grupos étnicos. Para as novas aproximacións o desafío consistía en restituír a
complexidade. Como? Basicamente engadindo máis dimensións á análise, atendendo
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ao impacto doutras esferas implicadas e até o momento ignoradas. É así como, grazas
a esta ollada agora moito máis perspicaz dos investigadores, descubrimos a existencia
dun emprendedorismo étnico multidimensional que podía basearse na propiedade étnica
dos seus negocios, mais tamén no control étnico dun sector de actividade (Light e
Gold, 2000), que podía actuar en mercados de características variables (locais, nacionais
ou internacionais; orientados ou non a clientelas étnicas etc.) (Aldrich e Waldinger,
1990; Jones et al., 2000) e pór en xogo recursos non só étnicos, senón tamén de clase
(Light e Rosenstein 1995a), nacionais e transnacionais (Portes et al., 2002), xerais e
específicos (Light e Rosenstein, 1995b).

Engadiriamos así novos e importantes elementos á nosa análise, ao descubrir novas
pezas do quebracabezas social. Teriamos agora unha representación máis completa da
complexidade dos modos de emprego por conta propia dos inmigrantes. Non obstan-
te, pode unha descrición suplir unha explicación? A superposición de elementos e a
configuración de laboriosas tipoloxías non teñen por que engadir complexidade ás
nosas análises automaticamente. Ademais, que quen investiga estableza unha tipo-
loxía presupón a existencia dalgún tipo de vínculo entre os elementos que a compo-
ñen. As devanditas tipoloxías, máis que converxencias e cristalizacións da realidade
social que os investigadores tenaces non terían máis que «descubrir» e «descifrar»,
implican, en definitiva, a existencia dun modelo teórico. No entanto, a socioloxía do
emprendedorismo étnico norteamericana tendeu a non explicitar os presupostos teóri-
cos manexados na elaboración destas tipoloxías e os criterios por medio dos cales
deberiamos considerar que os elementos que as compoñen están efectivamente interco-
nectados. Alén das categorías incorporadas á tipoloxía, pouco sabemos das relacións
que existirían e articularían uns e outros elementos, unhas e outras esferas sociais.

O principal problema que aquí vemos non radica, porén, na tendencia da socioloxía
do emprendedorismo étnico norteamericana a formular tipoloxías de carácter descritivo,
senón no feito de que, unha vez constituída, a descrición tipolóxica adquire o rango
de modelo explicativo aplicable unha e outra vez á realidade social. Unha realidade
social que, observada desde este modelo, queda definida e delimitada por aquilo que
previamente fora enunciado e considerado na tipoloxía (en teoría só descritiva do
social): a descrición transfórmase nunha prescrición. O proceder tipolóxico, en abso-
luto exclusivo da socioloxía do emprendedorismo étnico, colócanos novamente ante
esa socioloxía instantánea e inmediatista que criticamos. Unha socioloxía entregada á
confirmación do que xa sabemos, ocupada en constatar a inevitabilidade –a xustiza e/
ou funcionalidade– do momento presente, daquilo que perdura e parece estable. Unha
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socioloxía da reprodución social do idéntico que fai pasar unha descrición por unha
explicación. Desde o noso punto de vista, a solución aos problemas sinalados non
pasa necesariamente por engadir novas capas e dimensións ao fenómeno investigado
a modo de contexto. Non se trata necesariamente de facer máis, senón facer doutro
xeito: para comezar, non renunciar a reconstruír do punto de vista sociolóxico o obxecto
investigado nin conformarnos con describir a coherencia e o equilibrio aparentes do
instante presente, un presente cuxas características parecerían evidentes e non conse-
cuencia do dispositivo de observación despregado polos investigadores.

Non é o único vello problema que persistiu nas novas aproximacións da socioloxía do
emprendedorismo étnico: a aposta polo axencialismo, as estratexias e recursos dos
actores dalgunhas delas (por exemplo, a mencionada perspectiva interactiva ou a teo-
ría de recursos do emprendedorismo) á hora de explicaren os modos de emprego por
conta propia das poboacións minoritarias sitúannos de novo na senda do comunitarismo
e culturalismo que previamente cuestionaramos. Estas formulacións accionalistas ou
axencialistas son, ao noso xuízo, a consecuencia lóxica da socioloxía inmediatista e
instantánea antes mencionada. Cando o obxecto de estudo é situado á marxe de toda
duración e procesualidade –cando se prima nel a coherencia, o equilibrio e a identidade
propios do instante– que outra cousa podería explicar mellor o cambio observado que
a acción dos actores e as súas relacións de poder? Quen mellor que eles poderá res-
ponsabilizarse dos equilibrios do presente ou daqueles aínda por chegar?

Este tipo de razoamentos colócannos ante algunhas dificultades: os actores coas súas
intervencións e accións permitirían, supostamente, dar conta da configuración e diná-
mica da sociedade, mais como xurdirían tales suxeitos sociais? Son suxeitos autopro-
ducidos? Ou talvez se limitan a actualizar posicións existentes desde sempre na socie-
dade? Onte escravos, servos e proletarios, hoxe precarios, mulleres ou inmigrantes.
Cambiarían así os nomes, mais non o fundamento que parecería estar detrás de cal-
quera formación social: a relación desigual de poder que enfronta dominantes e domi-
nados, maiorías e minorías, hexemónicos e subordinados. De ser así, será verdade
entón que a historia da humanidade é a historia da loita de clases? Este tipo de postu-
lados pode ser politicamente mobilizador, mais insustentable do punto de vista socio-
lóxico. Con todo, non se afirma algo moi diferente cando sostemos que, nas socieda-
des capitalistas contemporáneas, son os actores e as súas accións, a súa confrontación
continua en loitas de poder heteroxéneas, os responsables últimos da dinámica social,
aqueles que garanten o seu equilibrio e axuste. De maneira cuestionable, a estrutura
social queda así reducida a un problema de interacción entre persoas ou grupos, un
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problema de relacións de poder presentes en todas as dimensións imaxinables da so-
ciedade (Alaluf, 1993). Os modos de dominación característicos das sociedades mo-
dernas pasan a ser caracterizados como modos de dominación inmediatos e antropo-
mórficos (dun grupo sobre outro), no canto de mediados, impersoais e abstractos
(Postone, 2006). Paralelamente, a dinámica social, o cambio histórico, quedan agora
reducidos a unha sucesión de estados de equilibrio, unha repetición de instantes cuxo
único fío condutor posible está constituído polos acontecementos conxunturais deri-
vados das relacións de forza existentes, desde a máis remota antigüidade, entre dife-
rentes grupos sociais (dominantes e dominados).

Para rematarmos, deteñámonos brevemente no principio de non-determinación ins-
crito neste tipo de paradigma accionalista. Segundo o devandito paradigma a acción
non sería un resorte automático externamente inducido nin unha conduta allea á vontade
(poden selo as súas consecuencias, mais non a motivación primeira que a desencadea)
(Pizarro, 1979). A acción sería incompatible coa determinación, pois constitúe e é
constituída por un principio de liberdade. Así pois, como se encargaron de salientar
grandes clásicos da teoría social (Weber entre outros), a acción ten que estar orientada
por un sentido, é máis, debe constituír a externalización por parte do suxeito dun
sentido subxectivo (Weber, 1993b). Tal sentido exteriorizado por medio da acción
estaría conformado por unha serie de representacións (de obxectos físicos, sociais e
culturais, así como do propio suxeito da acción). E onde se situaría a orixe destas
representacións compartidas? A resposta para o accionalismo non pode ser outra que
a cultura (interiorizada individualmente pola vía da socialización) (Pizarro, 1979). De
forma que, paradoxalmente, volvemos ao momento de partida e volvemos atoparnos
cos valores, as normas, os contratos, as convencións, os usos e as formas de vida tan
recorrentes nas formulacións iniciais da socioloxía do emprendedorismo étnico e cuxas
limitacións xa sinalamos. Se ao comezo foi a acción, ao final será a repetición e
reprodución social do idéntico.

6. A modo de conclusión

O exemplo da socioloxía do emprendedorismo étnico norteamericana serve para evi-
denciar como os dispositivos de observación e as análises empregadas polos investi-
gadores, lonxe de se limitaren a traducir ou explicitar un significado e unha orde
implícitos nos fenómenos empíricos investigados, resultan determinantes na propia
configuración da súa causalidade e significación.
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En termos xerais, a maioría dos achados da socioloxía do emprendedorismo étnico
son dificilmente refutables en termos empíricos: por acaso non é certa a existen-
cia de lóxicas comunitarias articuladas ao redor de sentimentos de pertenza étnica?
A mobilización destes sentimentos de pertenza étnica non serviron para pór en cir-
culación internamente recursos de todo tipo e para establecer estratexias económicas
comúns? Podemos negar o impacto que este tipo de recursos e estratexias tiveron en
moitas das iniciativas emprendedoras das minorías étnicas? Sen dúbida, cabe
afirmarmos que hai etnicidade na economía. O fenómeno investigado pon, xa que
logo, en evidencia como as empresas dos inmigrantes, mediante distintos mecanis-
mos e institucións, son marcadas en tanto que étnicas e diferenciadas así do resto da
poboación (empresas étnicas, economías étnicas). No entanto, este mesmo fenómeno
amosa tamén o inevitable proceso de integración e participación de tales empresas
nun conxunto máis amplo de intercambios que chamamos economía (rexional, nacio-
nal, internacional).

A existencia dunha compoñente étnica neste tipo de actividades económicas quedou
razoablemente contrastada en termos empíricos ao longo das últimas décadas. Non
obstante, que esta compoñente étnica sexa o elemento fundamental para explicar a
dinámica das empresas dos inmigrantes (o que xustifique, en definitiva, que falemos
de economías étnicas e non de economías sexuadas ou simplemente de economías) é
xa un posicionamento teórico que non se deriva de forma automática dos achados
empíricos sinalados e que ao noso xuízo –como intentamos explicar– deixa fóra máis
cousas que as que consegue explicar. De feito, cabe preguntarse que actividade eco-
nómica non é étnica. A economía «convencional» non inclúe grupos étnicos maioritarios
que practican tamén a solidariedade grupal e dan lugar a comportamentos denuncia-
dos a miúdo como discriminatorios cara aos grupos minoritarios? Restituír e emprazar
a experiencia das empresas dos inmigrantes no movemento de conxunto das socieda-
des e economías contemporáneas (non só do traballo por conta propia e por suposto
non só das poboacións de orixe inmigrante) pode ser un paso adiante para escapar das
limitacións do comunitarismo e da tentación do culturalismo nas ciencias sociais.
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Resumo

O recurso de suplicación é un recurso típico do proceso laboral español que se emprega contra

as sentenzas ditadas polos xulgados do social e a respecto do cal deciden as salas do social dos

tribunais superiores de xustiza das comunidades autónomas. Trátase dun recurso de natureza

extraordinaria, o que supón a limitación das sentenzas recorribles e dos motivos de impugna-

ción. O noso estudo analiza o seu réxime xurídico, facendo especial fincapé nas importantes

novidades introducidas na recente Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición

social.

Palabras chave: recursos no proceso laboral español, Lei reguladora da xurisdición social.

Abstract

The appeal for reconsideration is a typical recourse of the Spanish labour process employed

against judgments handed down by the Social Courts and decided by the Labour Chambers of

the Superior Courts of Justice of the Autonomous Communities. This is an extraordinary

recourse because the judgments subject to appeal and the grounds for contesting are limited.

Our study analyses its legal status, with particular emphasis on the important recent innovations

introduced in the new Law regulating Social Jurisdiction.

Keywords: recourses in Spanish labour process, act regulating social jurisdiction.
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1. Introdución

O recurso de suplicación, ás veces chamado «de pequena casación» para salientar o
seu carácter extraordinario e, ao mesmo tempo, manter as distancias co recurso ordi-
nario de apelación civil, procederá segundo o artigo 190.2 da Lei 36/2011, do 10 de
outubro, reguladora da xurisdición social (en diante LXS) «contra as resolucións que
se determinan nesta lei e polos motivos que nela se establecen»; doutra parte, de
acordo co artigo 7.c) da LXS, o seu coñecemento atribúeselles ás salas do social dos
tribunais superiores de xustiza en relación coas resolucións –autos e sentenzas– sus-
ceptibles de recurso ditadas polos xulgados do social, o máis habitual, e aquelas dos
xulgados do mercantil que se atopen na súa circunscrición se esas resolucións afectan
ao dereito laboral (artigo 190.1 da LXS).

Con respecto á Lei de procedemento laboral (LPL), a LXS introduciu bastantes cam-
bios importantes. Salienta unha tendencia xeral a restrinxir a recorribilidade (artigo
191), e, nese sentido, amplíase de 1800 a 3000 euros –aínda que segue pecando de
ridícula– a contía mínima de acceso ao recurso, agás nos procesos de impugnación de
actos administrativos en materia laboral, caso en que será de 18 000 euros en conso-
nancia co máis razoable, se quere aliviarse a suplicación1. Así mesmo, exclúese a
suplicación en procesos de impugnación de alta médica e, pola contra, prodúcense
algunhas ampliacións significativas en relación cos autos de terminación anormal do
proceso e os autos en execución provisional.

De igual maneira o recurso de suplicación sufriu cambios na súa tramitación, dos
cales avanzamos agora unha sucinta noticia: o prazo de interposición segue a ser de
dez días desde a posta a disposición dos autos, mais elimínase o día adicional destina-
do á seu recollida (artigo 195.1 da LXS); comunicaráselles a existencia do recurso ás
partes recorridas nun prazo de dous días e estas poderán alegar na impugnación moti-
vos de inadmisibilidade, rectificacións de feito ou causas de oposición subsidiarias
(artigo 197 da LXS); detállase o contido da sentenza en termos tomados da casación
ordinaria (artigo 202, en relación co 215, da LXS); as partes ou os seus representantes
procesuais poderán ser sancionados por temeridade ou por mala fe (artigo 204.2 da
LXS).

1 Artigo 81.1.a) da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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2. Resolucións recorribles

A estrutura sistemática do artigo 191 da LXS resulta un tanto rebuscada, porque aínda
que no seu apartado 1 se afirma, dentro da orde correcta de enunciación dunha norma
xeral e da súa oportuna excepción, que «son impugnables en suplicación as sentenzas
que diten os xulgados do social nos procesos que ante eles se tramiten, calquera que
sexa a natureza do asunto, salvo cando esta lei dispoña o contrario», o certo é que esa
orde correcta se ve alterada nos apartados seguintes: o 2 contempla os supostos de
irrecorribilidade e o 3 os supostos de recorribilidade «en todo caso». Alén disto, a
lectura dalgún dos supostos de irrecorribilidade do apartado 2 –en especial o da súa
letra g), que exclúe da suplicación as «reclamacións cuxa contía litixiosa non exceda
os 3000 euros»– permítenos concluír que se trata, polo seu alcance xeral, dunha cu-
riosa enunciación en negativo dos supostos de recorribilidade. Con todos eses defec-
tos, cinguirémonos na explicación á sistemática legal, e iso porque a sistemática da
norma é en moitos casos un elemento interpretativo de primeira orde para entender o
alcance das súas previsións.

Tamén son recorribles outras resolucións diferentes a sentenzas de xulgados do so-
cial, ben porque se trata de autos, ben porque proveñen de xulgados do mercantil
(apartado 4 do artigo 191 da LXS).

2.1. Sentenzas en principio irrecorribles

De acordo co artigo 191.2 da LXS, o recurso de suplicación non procederá nos proce-
sos relativos ás seguintes materias:

1) Impugnación de sanción por falta que non sexa moi grave, así como por falta moi
grave que non fose confirmada xudicialmente [letra a)]. Por tanto, os empresarios non
poden recorrer contra as faltas moi graves revogadas xudicialmente, o que supón
unha diferenza de tratamento constitucional, polo carácter compensador da lei laboral
(STC 125/1995, do 24 de xullo). Nada cambiou aparentemente na LXS en relación
coa LPL no tocante á irrecorribilidade, ou mellor dito recorribilidade limitada, nos
procesos de impugnación de sancións. Con todo, coas reformas operadas no seo da
devandita modalidade procesual especial xorden novas cuestións a respecto da even-
tual ampliación dos casos de recorribilidade da sentenza:

a) Ao se introducir no artigo 115.1.b) e c) da LXS a novidade de que se condenará o/a
empresario/a ao pagamento dos salarios deixados de aboar en cumprimento da san-
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ción, ou, no seu caso, ao período de exceso, de revogarse total ou parcialmente a
sanción, xorde a cuestión de se se abre a posibilidade do recurso de suplicación a
favor do/a empresario/a aínda que a falta sexa inferior a moi grave cando esa condena
supere os 3000 euros. A nosa resposta é negativa, porque suporía alterar a finalidade
compensadora da norma e porque estamos ante unha consecuencia inevitable da
revogación total ou parcial que a LPL non podía descoñecer –aínda que non esixise a
condena en sentenza– cando restrinxiu o recurso.

b) A posibilidade, que a LPL non consideraba e que a LXS admite agora expresa-
mente nos seus artigos 115.1.d) e 184, de acumular á impugnación de sancións disci-
plinarias as pretensións relativas á tutela dos dereitos fundamentais e liberdades pú-
blicas, conduce ao problema do recurso contra a sentenza, con tres posibles solucións:
a de considerar que non cabe nunca porque a impugnación da sanción disciplinaria é
a acción principal que impón o seu réxime de recursos; a de considerar que cabe
sempre dada a prevalencia da tutela dos dereitos fundamentais no noso sistema xurídico,
ou a de considerar que cabe só cando se reclama unha indemnización de contía supe-
rior aos 3000 euros.

Tan minuciosa noutras cuestións, a LXS non ofrece no entanto unha solución explíci-
ta a esta cuestión. Se isto é así, podería pensarse que é porque non se altera o réxime
de recorribilidade limitada dos procesos de impugnación de sancións disciplinarias e
prevalece a impugnación de sancións disciplinarias como acción principal do proceso
de impugnación de sancións disciplinarias. O argumento de forza desta solución
interpretativa –e talón de Aquiles das outras solucións– é que se a LXS quería estable-
cer un réxime máis amplo de recurso debeu introducir outro suposto de recorribilidade
«en todo caso» no apartado 3 do artigo 191, algo que non fixo podendo facelo.

Ora ben, antóllasenos difícil de soster, desde a lóxica interna do sistema de recursos
deseñado na LXS, que aquelas cuestións que non son consecuencia inevitable da cua-
lificación de nulidade da sanción, senón específicas da tutela, queden sempre fóra do
ámbito do recurso de suplicación. Por exemplo, a declaración de vulneración de dereitos
fundamentais ou liberdades públicas, que é un pronunciamento que, feito ou non ex-
presamente no fallo da sentenza de nulidade da sanción, sempre deberá razoarse na
súa fundamentación xurídica; ou a procedencia ou a cuantificación da correspondente
indemnización, que é un pronunciamento habitualmente pedido e en calquera caso
acumulable.

Ao noso xuízo, a solución máis correcta debe ir da man da opción lexislativa a prol de
acumular as garantías de ambas as modalidades procesuais especiais cando se preten-
de a tutela dos dereitos fundamentais no proceso de impugnación de sancións disci-
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plinarias (e nos demais contemplados no artigo 184). Tal solución é a que a LXS
ofrece cun carácter xeral segundo os seus artigos 26.2, 178.2 e 184, e –sen descoñecer
que a interpretación literal das normas sobre recursos conduciría á irrecorribilidade–
non debería haber inconveniente desde unha interpretación sistemática e finalista en
aplicar esa solución ao réxime de recursos, levando en todo caso á recorribilidade.

2) Procesos relativos á data de goce das vacacións [letra b)], é dicir os canalizados a
través dos artigos 125 e 126 da LXS. Mantense o réxime de irrecorribilidade da sentenza
cando se acumulasen pretensións de tutela dos dereitos fundamentais ou liberdades
públicas ao abeiro do artigo 184 da LXS? Ao noso xuízo, non (remitímonos ao que
argumentamos a respecto do proceso de sanción).

3) Materia electoral, salvo no caso do artigo 136 [letra c)], é dicir, a nova submodali-
dade procesual de impugnación das resolucións administrativas sobre certificación de
capacidade representativa sindical. Mantense o réxime de irrecorribilidade da senten-
za cando se acumulasen pretensións de tutela dos dereitos fundamentais ou liberdades
públicas ao abeiro do artigo 184 da LXS? Ao noso xuízo, non (volvemos remitirnos
ao que argumentamos a respecto do proceso de sanción).

4) Procesos de clasificación profesional, salvo no caso previsto no apartado 3 do artigo
137 [letra d)], isto é, cando á acción de clasificación profesional se acumule a de diferenzas
salariais e estas alcancen a contía mínima da suplicación. Isto supón rectificar a
xurisprudencia existente, que atendendo á principalidade da clasificación profesional
e á accesoriedade da reclamación de diferenzas salariais, negaba a suplicación aínda
no caso de as diferenzas salariais reclamadas alcanzaren a contía da suplicación.

Cal é, neste caso, o alcance da suplicación? Unha solución estrita permite soster que
a suplicación se limita á revisión da acción –diferenzas salariais superiores a 3000
euros– que abre o recurso, de modo que aínda que para resolvela cumpra examinar as
resultancias fácticas e as consideracións xurídicas propias da acción principal –cate-
goría profesional–, a decisión ditada na sentenza de suplicación polas diferenzas
salariais non afectaría ao resolto na sentenza de instancia en relación coa acción de
categoría profesional.

A literalidade estrita do parágrafo segundo do apartado 2 do artigo 192 –precisamente
un inciso introducido na LXS– lévanos a outra solución: «cando nun mesmo proceso
se exerzan unha [sic] ou máis accións acumuladas das que soamente algunha sexa
impugnable en suplicación, procederá igualmente o dito recurso, salvo expresa dispo-
sición en contrario». E a circunstancia de que no caso da acumulación das diferenzas
á categoría profesional esta sexa a acción principal e aquela a accesoria non altera a
solución porque a lei non realiza ningún distingo.
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Ao noso xuízo, isto casa coa íntima relación substantiva existente entre ambas as
accións, polo que sería incoherente admitir que, ao estimarse a clasificación na sentenza
de instancia, non habería lugar a diferenzas salariais se a de suplicación entendese
que non había motivos para a estimación da clasificación profesional; ou, no suposto
inverso, que, ao se desestimar a clasificación profesional na sentenza de instancia,
habería lugar a diferenzas salariais se a de suplicación entendese que había motivos
para a clasificación profesional.

Cuestión diferente, naturalmente, é que por ausencia da titulación necesaria, por non
se seguiren os trámites convencionalmente establecidos ou por calquera outro motivo
xurídico diferente obstativo do recoñecemento da categoría profesional, esta sexa
rexeitada, aínda que ao se realizaren os labores propios desa categoría profesional se
recoñezan as diferenzas salariais. O que non sería coherente é que, non existindo eses
motivos xurídicos obstativos do recoñecemento da categoría profesional, a súa reso-
lución se desvinculase da resolución das diferenzas salariais.

Por haber discusión sobre eses motivos, é factible estimar as diferenzas salariais mais
non a clasificación profesional, e nese contexto xorde outro problema interpretativo:
poden os traballadores recorrer en suplicación o pronunciamento sobre clasificación
profesional sen recorreren o de diferenzas salariais superiores a 3000 euros? Unha
resposta afirmativa, que se sostería na letra estrita do artigo 192.2, conduciríanos a
subverter dunha maneira moi importante o que é a norma xeral de irrecorribilidade
nos procesos sobre clasificación profesional.

Aínda que serán os órganos xudiciais os que, nesta como en tantas outras cuestións
suscitadas pola LXS, teñan a última palabra, quizais sexa aquí posible unha lectura
lóxica do parágrafo segundo do artigo 192.2 no sentido de que só pretende abrir o
recurso de suplicación ao pronunciamento sobre a acción irrecorrible cando se im-
pugna simultaneamente o pronunciamento sobre a acción recorrible, mais non cando
só se impugna o pronunciamento sobre a acción irrecorrible.

5) Procesos de mobilidade xeográfica distintos dos previstos no apartado 2 do artigo
40 do ET (é dicir, distintos dos traslados colectivos); procesos de modificación subs-
tancial das condicións de traballo, salvo cando teñan carácter colectivo, de
conformidade co apartado 2 do artigo 41 do ET; e de cambio de posto ou mobilidade
funcional, quitado que fose posible acumular a estes outra acción susceptible de re-
curso de suplicación [letra e)]. A que procesos se refire o lexislador cando alude a
procesos de cambio de posto ou mobilidade funcional? Aos de modificación substan-
cial das condicións de traballo se as modificacións supoñen un cambio de posto ou
mobilidade funcional?
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O Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do
mercado laboral, engade outro suposto de recorribilidade, a saber: as suspensións e
reducións de xornada previstas no artigo 47 do ET que afectaren a un número de
traballadores igual ou superior aos limiares previstos no artigo 51.1 do ET; é dicir, no
caso de ser esas medidas colectivas, o cal implica abrir o recurso en supostos
semellantes a aqueles en que se abre o recurso de traslados colectivos ou de modifica-
ción substancial das condicións de traballo de carácter colectivo.

Chama a atención que, podendo acumularse a acción de danos e perdas que a decisión
empresarial puidese ocasionar durante o tempo en que produciu efectos, e podendo a
contía desa acción superar o límite cuantitativo establecido legalmente para recorrer
en suplicación, non se previse nestes casos a posibilidade de suplicación. Unha inter-
pretación lóxica alén da literalidade debese conducir á recorribilidade, sobre todo se
consideramos a apertura á suplicación que se contempla, en casos semellantes, en
relación cos procesos de cambio de posto ou mobilidade funcional, de acordo co
inciso final recollido no antes mencionado artigo 191.2.e) da LXS.

Mantense o réxime de irrecorribilidade da sentenza cando se acumularon pretensións
de tutela de dereitos fundamentais ou liberdades públicas ao abeiro do artigo 184 da
LXS? Ao noso xuízo, non (remitímonos ao que argumentamos a respecto do proceso
de sanción). Cal é nestes casos o alcance da suplicación? Entendemos que non se
limita a resolver a acción acumulada, aínda que sexa esta a que abre o recurso (remi-
tímonos ao exposto para a categoría profesional).

6) Procedementos relativos aos dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e
laboral previstos no artigo 139, agás cando se acumulase unha pretensión de
resarcimento de danos e perdas que pola súa contía poida dar lugar a recurso de
suplicación [letra f)].

Mantense o réxime de irrecorribilidade da sentenza cando se acumularon pretensións
de tutela de dereitos fundamentais ou liberdades públicas ao abeiro do artigo 184 da
LXS? Ao noso xuízo, non (remitímonos ao que argumentamos a respecto do proceso
de sanción). Cal é nestes casos o alcance da suplicación? Entendemos que non se
limita a resolver a acción acumulada, aínda que sexa esta a que abre o recurso (remi-
tímonos ao exposto para a categoría profesional).

7) Reclamacións cuxa contía litixiosa non exceda de 3000 euros [letra g)]. Aínda que
situada dentro dos supostos de irrecorribilidade, o certo é que estamos ante unha regra
en negativo dos supostos de recorribilidade que, contrario sensu e de pórmola en
relación coa regra xeral de suplicabilidade contida no apartado 1 do artigo 191, nos
permite concluír que en xeral son recorribles en suplicación todas as sentenzas ditadas

RICARDO PEDRO RON LATAS

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 199-232



207

polos xulgados do social de contía superior aos 3000 euros ou cuxa contía resulte ser
inestimable, salvando os supostos de irrecorribilidade en principio e de recorribilidade
en todo caso que se consideran, respectivamente, nos apartados 2 e 3.

8) Procesos de impugnación de alta médica –modalidade procesual regulada no artigo
140.3– calquera que for a contía das prestacións de incapacidade temporal que viñese
percibindo o/a traballador/a [letra g)]. Teñamos presente que os efectos da sentenza se
limitarán á alta médica impugnada, sen condicionar outros procesos diversos sexa no
relativo á continxencia, á base reguladora, ás prestacións derivadas ou a calquera
outro extremo [artigo 140.3.c)]. En consecuencia, non se abrirá o recurso de suplicación
contra a sentenza ditada na modalidade procesual especial de impugnación de altas
médicas cando se pretenda discutir algunha desas outras cuestións referenciadas.

De calquera xeito, deberiamos dicir que o recurso de suplicación non procederá nos
procesos relativos ás materias enumeradas «en principio», porque aínda nestes proce-
sos cabe tal recurso se se superpón un dos supostos nos cales se admite «en todo
caso» recurso de suplicación ex artigo 191.3, á parte de que en moitas das ocasións se
admite a recorribilidade –como vimos– en determinados supostos dentro do mesmo
apartado 2 do artigo 191, o que leva en suma a un panorama complexo de irrecorribi-
lidade/recorribilidade limitada.

2.2. Sentenzas sempre recorribles

De acordo co apartado 3 do artigo 191 da LXS, a suplicación procederá en todo caso
en determinados supostos. O inciso «en todo caso» supón que aínda que se excluíse a
suplicación no apartado 2, cabería se concorre un suposto do apartado 3. Ora ben, esta
afirmación xeral cede porque determinados supostos de recorribilidade por razón da
materia das letras a), c), f) e g) do apartado 3 non se superpoñen nunca con ningún dos
supostos do apartado 2, e tamén porque algúns supostos de irrecorribilidade do apartado
2 non casan ben cos de recorribilidade do apartado 3 (por exemplo, os procesos de
clasificación profesional dificilmente aceptarán a posibilidade dunha afectación xeral).

1) Procesos por despedimento ou extinción de contrato [letra a)]. Trátase dunha nor-
ma até o momento de aplicación escasamente conflitiva, mais a LXS introduciu
algunhas reformas que poden xerar certas dificultades interpretativas. De entrada, a
LXS non se refire só aos procesos por despedimento, como facía a LPL, senón que
inclúe así mesmo os procesos por extinción de contrato, o que debe entenderse non no
sentido amplo de alcanzar á suplicación calquera cuestión xurdida con motivo de se
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extinguir o contrato (por exemplo, a contía da liquidación debida), senón no estrito de
incluír só aqueles procesos en que se cuestiona a validez ou a eficacia da propia causa
de extinción.

Máis problemas xeran os novos supostos de acumulación de accións e procesos. Por
exemplo, a posibilidade de acumular a reclamación salarial á acción do artigo 50.1.b)
do ET (artigo 26.3) lévanos a cuestionar se aínda que esa reclamación non exceda de
3000 euros o seu pronunciamento é recorrible en suplicación cando o recurso non
cuestione o pronunciamento da acción do artigo 50.1.b) do ET. Un suposto conflitivo
similar pode exporse por acumulación da liquidación salarial ao proceso de
despedimento (segundo parágrafo do artigo 26.3 da LXS), o que nos leva a cuestionar
se mesmo que a liquidación non pase de 3000 euros o seu pronunciamento é recorrible
aínda que non se recorra a acción de despedimento.

Unha aplicación estrita do parágrafo segundo do artigo 192.2 da LXS, onde se esta-
blece que «cando nun mesmo proceso se exerciten unha [sic] ou máis accións acumu-
ladas das que soamente algunha sexa impugnable en suplicación, procederá igual-
mente o dito recurso, salvo expresa disposición en contrario», condúcenos a admitir o
recurso de suplicación. A solución resulta, desde logo, rechamante se consideramos a
nosa tradición normativa. Talvez a citada norma poida interpretarse no sentido de que
abre o recurso de suplicación cando se exercita a acción que é susceptible deste recur-
so e, simultaneamente, a que non o é, mais non cando se exercita exclusivamente a
acción que non é susceptible de suplicación.

Polo demais, o Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a
reforma do mercado laboral, introduce unha excepción nesta letra a) do apartado 3 do
artigo 191 da LXS, que é a relativa aos «procesos por despedimento colectivo impug-
nados polos representantes dos traballadores». Isto resulta lóxico se consideramos
que deses procesos son competentes en única instancia as salas do social dos tribunais
superiores de xustiza e da Audiencia Nacional –artigos 7.a) e 8.1 da LXS, segundo o
Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro– e que contra as súas sentenzas cabe a
casación ordinaria –artigo 206.1 da LXS, segundo o Real decreto lei 3/2012, do 10 de
febreiro.

2) En reclamacións, acumuladas ou non, cando a cuestión debatida afecte a todos os
traballadores ou beneficiarios da Seguridade Social ou un gran número deles, sempre
que tal circunstancia de afectación xeral fose notoria ou alegada e probada en xuízo,
ou posúa claramente un contido de xeneralidade que non pon en dúbida ningunha das
partes [letra b)]. Para estes efectos, as partes poderán alegar canto estimaren conve-
niente no acto do xuízo oral, ofrecendo, para o momento procesual oportuno, os ele-
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mentos de xuízo necesarios para fundamentar as súas alegacións, aínda que sen
necesidade de achegaren proba cando a afectación xeral sexa notoria ou non poñan en
dúbida a súa clara xeneralidade (artigo 85.5).

A delimitación xurisprudencial do concepto de afectación xeral sufriu unha importan-
te evolución doutrinal, dunha posición histórica máis estrita a outra actual máis ampla
que se alicerzou na STS do 3 de outubro de 2003, RX 2003/6488. Como a LXS non
introduce ningunha novidade significativa, limitarémonos a lembrar os fundamentos
da doutrina contida en tal sentenza, que arrinca afirmando que «a afectación xeral é
un concepto xurídico indeterminado que, aínda que ten en efecto unha base fáctica,
non se esgota con ela senón que a transcende», e que para os efectos de concretar ese
concepto xurídico indeterminado da afectación xeral realiza as seguintes considera-
cións argumentais:

– «Para que exista afectación xeral é necesario que a cuestión debatida afecte a todos
os traballadores ou beneficiarios da Seguridade Social ou un gran número deles... non
é necesario [que] se incoasen moitos procesos xudiciais a consecuencia da cuestión
que a produce, pois abonda coa existencia da situación de conflito xeneralizado».

– «Dicir que a afectación xeral esixe unha situación de conflito xeneralizado non
significa que se confunda co ámbito persoal das normas xurídicas. Non se trata de
tomar en consideración o alcance ou a transcendencia da interpretación dunha dispo-
sición legal, senón de pescudar se a cuestión afecta a todos os traballadores ou un
gran número deles».

– «[Esta] vía especial de recurso... non está concibida exclusivamente como un dereito
das partes... [así mesmo] responde a un interese abstracto: a defensa do ius constitutionis

e a garantía da uniformidade da doutrina legal en todo o territorio nacional como
principal expresión do principio constitucional de igualdade na aplicación da lei».

– «Os modos ou sistemas... para poder apreciar a concorrencia da [afectación xeral]...
[son] (a) que esta afectación xeral sexa notoria; (b) que tal afectación fose alegada e
probada en xuízo por algunha das partes intervenientes nel; e (c) que o asunto posúa
claramente un contido de xeneralidade que non foi posto en dúbida por ningunha das
partes».

– «A notoriedade precisa para apreciar a concorrencia da afectación múltiple que abre
o acceso ao recurso de suplicación no proceso laboral non pode ser a notoriedade
absoluta e xeral de que fala o... artigo 281.4 [da Lei de axuizamento civil], pois manter
esta idea rigorosa e extremada da notoriedade... equivale a convertela nunha esixencia
inútil e ociosa».
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– «A idea de notoriedade... para os efectos da devandita afectación múltiple ten que
ser máis flexible e matizada... trátase de que a afectación xeral quede de manifesto
pola intrínseca e peculiar natureza das reclamacións efectuadas e á vista dos elemen-
tos e circunstancias propios de tales reclamacións e demais datos dos autos».

– «Tampouco é necesaria a alegación e proba da afectación xeral nos casos en que a
cuestión debatida posúa claramente un contido de xeneralidade que non é posto en
dúbida por ningunha das partes. Trátase dunha categoría próxima á idea de
notoriedade... mais en que o vigor da evidencia da afectación múltiple é de menor
intensidade».

– «Nos restantes casos, é dicir, aqueles outros que non teñen encaixe nos números 1 e
2 inmediatos anteriores… é necesaria a alegación e proba da afectación múltiple.
Nestes casos, a falta dunha e outra ou a insuficiencia ou inoperancia da proba practi-
cada impiden que o xuíz ou tribunal aprecie a concorrencia de afectación múltiple».

– «Será o xuíz do social de instancia quen deba analizar e resolver se no litixio de que
se tratar... concorre ou non afectación xeral... Similar amplitude e liberdade de deci-
sión [na materia]... teñen as salas do social... trátase dunha materia de competencia
funcional que pode ser examinada de oficio pola sala ad quem [sen limitacións]».

– «Naqueles casos en que a Sala [do Social do TS] declarou de modo reiterado, en
relación cunha cuestión determinada e concreta exposta ante ela, que esta afecta a
todos ou un gran número de traballadores, tal declaración, en relación con outros
procesos en que se suscite idéntica cuestión, ten o valor de doutrina xurisprudencial».

3) Nos procesos que versen sobre o recoñecemento ou a denegación do dereito a obter
prestacións da Seguridade Social, así como sobre o grao de incapacidade permanente
aplicable [letra c)]. Realizaremos unha breve aproximación á casuística xurisprudencial
na materia distinguindo até dous grandes grupos nas materias litixiosas:

a) Procesos sobre a denegación do dereito a prestacións, sempre susceptibles de re-
curso de suplicación. Dentro deste grupo, alén dos xuízos sobre o grao de incapacidade
permanente aplicable, inclúense:

– A denegación do reintegro de gastos sanitarios2.

– A denegación do incremento do 20% da incapacidade permanente total cualificada3.
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– A controversia sobre o carácter común ou profesional da continxencia para obter a
prestación4.

– A reclamación sobre o complemento de mínimos das pensións contributivas, dada a
súa autonomía5.

b) Procesos sobre outras cuestións que inciden no importe dunha prestación de que
xa se goza –diferenzas de base reguladora, data de efectos, duración–, en que se aten-
derá a se superan ou non a contía de 3000 euros6.

Este mesmo criterio de superación ou non da contía de 3000 euros aplícase á perda de
prestacións por desemprego7.

4) Cando o recurso teña por obxecto emendar unha falta esencial do procedemento ou
a omisión do intento de conciliación ou de mediación obrigatoria previa, sempre que
se formulase a protesta en tempo e forma e se producise indefensión [letra d)], así
como contra as sentenzas que decidan sobre a falta de xurisdición por razón da mate-
ria ou de competencia territorial ou funcional [letra e)]. En ambos os casos o recurso
ten carácter limitado, porque se o fondo do asunto non estivese comprendido dentro
dos límites da suplicación a sentenza resolverá exclusivamente sobre o defecto
procesual invocado no suposto da letra d), ou sobre a xurisdición ou competencia no
suposto da letra e).

Aquí a novidade da LXS a respecto da regulación da LPL é considerar, ademais da
competencia por razón da materia que é a única presente na LPL, a competencia por
razón da función, que podía interpretarse incluída na referencia á competencia por
razón da materia, aínda que a súa referencia separada supón unha evidente mellora
técnica; e a competencia por razón do territorio, o que cadra coa súa apreciación de
oficio implantada no proceso laboral a través da Lei 13/2009, do 3 de novembro, de
reforma da lexislación procesual para a implantación da nova oficina xudicial, e que
na normativa actualmente vixente aparece recollida no artigo 5 da LXS.

5) Contra as sentenzas ditadas en materia de conflitos colectivos, impugnación de
convenios colectivos, impugnación dos estatutos dos sindicatos, procedementos de
oficio e tutela dos dereitos fundamentais e liberdades públicas [letra f)]. Mesmo se o

4 STS do 14 de maio de 2002, RX 2002/7559.
5 STS do 2 de abril de 2007, RX 2007/3531.
6 SSTS do 26 de xuño de 2007, RX 2007/6645; e 20 de decembro de 2005, RX 2006/334.
7 STS do 3 de febreiro de 2003, RX 2004/1827, que rectifica o criterio anterior de admitir sempre o
recurso.
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reclamado nalgunha destas modalidades procesuais é cuantificable economicamente
e a súa contía non excede dos 3000 euros, ábrese o recurso de suplicación. Así se
decidiu en relación cun proceso de tutela de dereitos fundamentais en que se reclama-
ba unha pretensión económica en contía inferior á esixida para a suplicación8.

6) Contra as sentenzas ditadas en procesos de impugnación de actos administrativos
en materia laboral que non están comprendidos nos apartados anteriores, cando non
sexan susceptibles de valoración económica ou cando a contía litixiosa exceda de
18 000 euros [letra g)]. O suposto refírese ás novas competencias asumidas respecto á
orde xurisdicional contencioso-administrativa nas letras n) e s) do artigo 2 pola orde
social, sen as acomodar –como se esixiría nun sistema de integración– ás especialida-
des procedementais do proceso laboral, senón, pola contra, mantendo as especialida-
des procedementais propias do proceso contencioso (sistema de incrustación).

Tal circunstancia explica que a contía de acceso ao recurso non se corresponda coa de
3000 euros establecida no artigo 191.2.g), senón coa que se establece para o acceso ao
recurso ordinario de apelación contra as sentenzas dos xulgados do contencioso ante
as salas do contencioso dos tribunais superiores de xustiza, artigo 81.1.a) da Lei da
xurisdición contencioso-administrativa. Igualmente, esa circunstancia eríxese en ele-
mento esencial na interpretación do alcance da norma, e máis en concreto na resolu-
ción da cuestión de se estas sentenzas poden acceder ao recurso segundo a letra b) do
apartado 3 do artigo 191 aínda que non se alcance a contía de 18 000 euros, pola vía
da afectación xeral. Pois ben, esa circunstancia condúcenos a unha solución negativa
que casa coa localización sistemática da norma dentro do artigo 191, na letra g) do seu
apartado 3, sen afectarlle o establecido na letra b) do devandito apartado.

2.3. Autos recorribles

Con carácter excepcional, o artigo 191 establece no seu apartado 4 unha serie de
supostos en que cabe a suplicación contra os seguintes autos:

1) Os autos que resolvan o recurso de reposición interposto contra a resolución en que
o órgano xurisdicional, antes do acto do xuízo, declare a falta de xurisdición ou de
competencia por razón da materia, da función ou do territorio. Aquí a novidade da
LXS é recoller, alén da competencia por razón da materia que é a única que considera
a LPL, a competencia por razón da función, que podía interpretarse incluída na refe-

8 STS do 10 de outubro de 1999, RX 2000/518.
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rencia á competencia por razón da materia, aínda que a súa referencia separada supón
unha evidente mellora técnica; e a competencia por razón da materia, o que cadra coa
súa apreciación de oficio implantada no proceso laboral a través da Lei 13/2009, do 3
de novembro, de reforma da lexislación procesual para a implantación da nova ofici-
na xudicial, e que na normativa actualmente vixente aparece recollida no artigo 5 da
LXS.

2) «Os autos que resolvan o recurso de reposición, ou se é o caso o de revisión,
interposto contra a resolución que dispoña a terminación anticipada do proceso nos
seguintes supostos: (a) Satisfacción extraprocesual ou perda sobrevida de obxecto.
(b) Falta de emenda dos defectos advertidos na demanda non imputable á parte ou á
súa representación procesual. (c) Incomparecencia inxustificada aos actos de conci-
liación e xuízo, sempre que, por caducidade da acción ou da instancia ou por outra
causa legal, non sexa xuridicamente posible a súa reprodución ulterior».

Como se explica na exposición de motivos da LXS, «xeneralízase o acceso á suplicación
en supostos de peche anticipado do proceso, situación que, ao carecer ata agora de
recurso, deu lugar a un excesivo número de recursos de amparo, precisamente na fase
en que a garantía da tutela xudicial efectiva se desprega con maior intensidade.
Tratábase dunha deficiencia estrutural, cuxa emenda contribuirá a reducir a carga do
Tribunal Constitucional».

3) «Os autos que decidan o recurso de reposición interposto contra os que diten os
xulgados do social e os autos que decidan o recurso de revisión interposto contra os
decretos do secretario xudicial, ditados uns e outros en execución definitiva de sentenza
ou outros títulos, sempre que a sentenza fose impugnable en suplicación ou que, de se
tratar de execución derivada doutro título, recaese en asunto no cal, de ter dado lugar
a sentenza, esta fose impugnable en suplicación, nos seguintes supostos: (a) Cando
deneguen o despacho de execución. (b) Cando resolvan puntos substanciais non con-
trovertidos no preito, non decididos na sentenza ou que contradigan o executoriado.
(c) Cando poñan fin ao procedemento incidental na execución decidindo cuestións
substanciais non resoltas ou non contidas no título executivo. (d) Nos mesmos casos,
procederá tamén recurso de suplicación en execución provisional se se excedesen
materialmente os seus límites ou se declarase a falta de xurisdición ou competencia
da orde social». Este último suposto supón a ampliación do ámbito de suplicación
respecto da xurisprudencia interpretativa da LPL.
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2.4. Resolucións ditadas polos xulgados do mercantil

Con ocasión da aprobación da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, a LPL admitiu a
suplicación contra «os autos e sentenzas que diten os xulgados do mercantil no proce-
so concursal en cuestións de carácter laboral». A LXS así o recolle no apartado 4 do
seu artigo 191, engadindo –aínda que talvez o máis propio fose reformar a Lei
concursal– que nas devanditas resolucións deberán consignarse expresamente e por
separado os feitos que se estimaren como probados.

2.5. Determinación da contía

A determinación da contía do proceso é decisiva para os efectos do establecido no
artigo 191 da LXS, en especial na letra g) do seu apartado 2, que establece a
irrecorribilidade das sentenzas ditadas en reclamacións cuxa contía litixiosa non ex-
ceda de 3000 euros; e na letra g) do seu apartado 3, que establece a recorribilidade das
sentenzas ditadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia
laboral cando non sexan susceptibles de valoración económica ou cando a contía
litixiosa exceda de 18 000 euros. Por iso, a LXS –como antes a LPL– establece unha
serie de disposicións para determinar a contía do proceso no artigo 192, apartados 1 a 5:

1) Disposición xeral en supostos de acumulación subxectiva, apartado 1 do artigo 192
da LXS. «Se son varios os demandantes ou algún demandado reconvén, a contía
litixiosa para efectos da procedencia ou non do recurso, determinaraa a reclamación
cuantitativa maior sen xuros nin recargas por moras», inciso este último que non
aparecía na LPL. A xurisprudencia resolveu que se se trata dun simple pedimento
xenérico de xuros, sen se efectuar a súa cuantificación na propia demanda nin se
especificar nela claramente como vencidos, non se consideran na contía9. Tras a LXS
non se deben considerar en ningún caso.

2) Disposición xeral en supostos de acumulación obxectiva, apartado 2 do artigo 192
da LXS. Se o/a actor/a formulase varias pretensións e reclamase certa cantidade por
cada unha delas, sumaranse todas para establecer a contía. Cando nun mesmo proceso
–segundo inciso engadido na LXS– se exercite «unha [sic]10 ou máis accións acumu-
ladas das que soamente algunha sexa impugnable en suplicación, procederá igual-
mente o dito recurso, salvo expresa disposición en contrario».

9 STS do 30 de xuño de 2008, RX 2008/4452.
10 Non ten sentido referirse a unha soa acción atendendo ao que se afirma despois sobre que algunha sexa
recorrible, pois en consecuencia debe haber máis dunha.
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Sobre o alcance desta norma, xa avanzamos a nosa opinión de que quizais poida
interpretarse no sentido de que abre o recurso de suplicación cando se exercita a ac-
ción que é susceptible de recurso e, simultaneamente, a que non o é, mais non cando
se exercita exclusivamente a acción que non é susceptible de suplicación.

3) «Disposición especial cando a reclamación verse sobre prestacións económicas
periódicas de calquera natureza ou diferenzas sobre elas», apartado 3 do artigo 192 da
LXS. A contía litixiosa para os efectos de recurso virá determinada polo importe da
prestación básica ou das diferenzas reclamadas, ambas cuantificadas en cómputo anual,
sen ter en conta as actualizacións ou melloras que poidan serlles aplicables, nin os
xuros ou recargas por mora. No segundo parágrafo do apartado 3 do artigo 192 da
LXS engádese que a mesma regra de anualización exposta «se aplicará ás reclamacións
de recoñecemento de dereitos, sempre que teñan tradución económica.»

Cuestión inmediata é determinar o ámbito de aplicación desta disposición especial do
apartado 3. De entrada, o apartado 4, que establece unha disposición especial en ma-
teria de prestacións da Seguridade Social valorables economicamente, remítese ao
citado apartado 3, de xeito que para estes fins se computan en exclusiva as diferenzas
reclamadas sobre o importe recoñecido previamente en vía administrativa. Tal remi-
sión permítenos de maneira razoable excluír a posibilidade de que coa expresión
«prestacións económicas periódicas» o apartado 3 se refira a prestacións de seguridade
social, sexan do sistema público ou ben de carácter complementario, pois o apartado
5 non tería sentido noutro caso.

Así as cousas, cobra forma a interpretación de que as «prestacións económicas perió-
dicas» son as derivadas dun contrato de traballo, e, paradigmaticamente, os salarios.
Isto casa co feito de que o propio apartado 3 (a) engada «de calquera natureza»; (b) se
refira despois non só ás «actualizacións ou melloras que lles poidan ser aplicables», o
que podería facer pensar en prestacións sociais, senón tamén aos «xuros ou recargas
por mora», o que nos fai pensar máis directamente en salarios; e (c) estenda a aplica-
ción da regra de anualización ás «reclamacións por recoñecemento de dereitos, sempre
que teñan tradución económica», o que dinamita calquera interpretación restritiva.

Se esta interpretación é a correcta, suporía unha limitación importante no acceso ao
recurso de suplicación que antes non existía, na medida en que cando se reclamaba un
concepto salarial se atendía á totalidade da contía reclamada, mesmo de pertencer a
distintas anualidades. En calquera caso, o que si resulta fóra de toda dúbida –pola
remisión feita no apartado 4 ao apartado 3– é o decaemento da xurisprudencia que, en
materia de diferenzas en prestacións de seguridade social, permitía o acceso ao recur-
so de suplicación cando se reclamasen atrasos de varios anos que excedesen a contía
aínda que a contía anualizada fose inferior á contía mínima do recurso de suplicación.
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4) Disposición especial en impugnación de actos administrativos en materia laboral e
de seguridade social, apartado 4 do artigo 192 da LXS. Para os efectos do recurso
atenderase ao contido económico da pretensión ou do acto obxecto do proceso cando
sexa susceptible de tal valoración e, no seu caso, en cómputo anual. Tal regra de
carácter xeral concrétase na norma a través das seguintes regras de carácter especial:

a) Cando se pretenda o recoñecemento dun dereito ou dunha situación xurídica
individualizada (na dogmática administrativa é o chamado recurso de plena xurisdición
ou subxectivo), a contía virá determinada polo valor económico do reclamado ou, de
ser o caso, pola diferenza a respecto do previamente recoñecido en vía administrativa.

b) Cando se pretenda a anulación dun acto (na dogmática administrativa é o chamado
recurso de anulación ou obxectivo), incluídos os de carácter sancionador, atenderase
ao contido económico deste.

Non se terán en conta os xuros ou recargas por mora –en disposición que se reitera ao
longo de todo o artigo 192– en ningún dos dous casos.

Seguindo a tónica de manter as especialidades propias do proceso contencioso en
relación coas novas competencias asumidas respecto á orde xurisdicional contencio-
so-administrativa nas letras n) e s) do artigo 2, estas normas sobre a determinación de
contía son unha simple imitación do establecido a respecto diso no artigo 42 da Lei da
xurisdición contencioso-administrativa.

5) Disposición especial en materia de prestacións de seguridade social valorables
economicamente, apartado 4 do artigo 192 da LXS. Estarase á regra do apartado 3 do
artigo 192, de xeito que se computarán de xeito exclusivo para estes fins as diferenzas
reclamadas sobre o importe recoñecido previamente en vía administrativa (remitímonos
á súa análise).

3. Os motivos de suplicación

Segundo o artigo 193 da LXS o recurso de suplicación terá por obxecto (a) repor os
autos ao estado en que se atopaban no momento de se cometer unha infracción das
normas ou garantías do procedemento que producise indefensión; (b) revisar os feitos
declarados probados, á vista das probas documentais e periciais practicadas, e (c)
examinar as infraccións de normas substantivas ou da xurisprudencia. Así, a norma
non limita demasiado este recurso en aparencia, pois admite a alegación de vicios in
procedendo (impugnacións procesuais), in valorando (erros probatorios) e in iudicando

(infraccións substantivas). Con todo, a aplicación xudicial, desde sempre e sen ningunha
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fisura, interpretouna en conexión co carácter extraordinario do recurso de suplicación,
o que lle permitiu alcanzar as seguintes conclusións:

1) A impugnación procesual esixe a alegación das normas ou garantías do procedemento
infrinxidas e a indefensión entendida como prexuízo material efectivamente produci-
do á parte, e non como prexuízo formal só presunto. Por iso, non hai indefensión nos
seguintes casos:

a) Cando existía a posibilidade de protesta e non se utilizou no primeiro momento
procesual posible desde a infracción, senón que se acudiu, no seu caso, ao recurso de
reposición argumentando a indefensión producida a consecuencia da devandita in-
fracción.

b) Cando se alegue a inadmisión dunha proba e non se acredite, a través dun xuízo
racional de relevancia, que de practicarse a proba inadmitida o fallo xudicial razoa-
blemente podería ser distinto (non se esixe acreditar dunha maneira inconclusa que o
fallo xudicial sería distinto).

2) A revisión de feitos é o aspecto en que, seguindo criterios tomados da casación,
máis se restrinxiu a posibilidade de estimación do motivo para preservar a soberanía
dos xuíces de instancia na valoración da proba. Deste xeito, son esixencias xudiciais
da revisión fáctica:

a) Que deberá sustentarse en proba documental ou pericial. Non serve como sustento
da revisión fáctica ningunha outra clase de probas, nin sequera documentos que se
limiten a recoller declaracións ou testemuños, como a acta do xuízo oral, unha acta
notarial ou un informe de detectives.

b) Que, para estes efectos, non se consideran documentos as gravacións de audio e de
vídeo. Para outros efectos poderán considerarse como tales, mais na regulación do
proceso laboral e con vistas a un recurso extraordinario non habilitan a revisión dos
feitos declarados probados.

c) Que a invocación deberá ser suficientemente identificativa do documento ou a
pericia que sustenta a revisión fáctica pretendida. Non abonda unha invocación xenérica
a toda ou a parte da proba practicada porque se obrigaría á construción de oficio do
recurso de suplicación.

d) Que a proba documental debe ser auténtica, expresión indeterminada –fálase dun
maxistrado do Tribunal Supremo que dicía: «Morro e aínda non sei o que é un docu-
mento auténtico»– coa cal se quere aludir a que debe ser idónea para acreditar o feito
que nela se recolleu.
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e) Que a proba documental ou pericial debe ser literosuficiente para os efectos reviso-
res pretendidos, é dicir, o feito cuxa adición se pretende a través da revisión fáctica
deberá coincidir co feito recollido na proba documental ou pericial, sen se engadiren
aspectos sen un amparo exacto.

f) Que a proba documental ou pericial debe demostrar o erro do/a xuíz/a de instancia
na valoración da proba dunha maneira directa, na medida en que o demostre coa
simple constatación do documento ou a pericia, sen necesidade de conxecturas ou
argumentos complexos.

g) Que a proba documental ou pericial non se contradigan con outros elementos de
proba das actuacións –incluídos a confesión, a proba testifical ou o recoñecemento
xudicial– que o/a xuíz/a utilizase para alcanzar as súas conclusións fácticas canto á
declaración de feitos probados.

h) Que a revisión solicitada, en forma de modificación dun feito probado ou de supre-
sión ou adición dun feito probado, deberá ser transcendente para a resolución do litixio.
Isto deberá razoarse expresamente ou deducirse do escrito de interposición do recurso.

i) Que non se admite a supresión dun feito probado na sentenza de instancia alegando
a falta de proba suficiente, porque iso obrigaría a revisar a proba achegada como se
estivésemos ante unha dupla instancia procesual e permitiría eludir o carácter extraor-
dinario do recurso de suplicación.

j) Que non se admite a denominada revisión fáctica inconexa, en virtude da cal se
pretende introducir para a revisión fáctica suplicacional con sustento nunha proba
hábil un feito sen transcendencia resolutoria en substitución doutro feito que non é
contraditorio e que si é transcendente.

3) Cómpre apuntarmos, con todo, determinados supostos nos cales –por motivos di-
versos– se atribúen ás salas do social dos tribunais superiores de xustiza competen-
cias máis amplas en relación coa construción da resultancia fáctica dos litixios, como
os seguintes:

a) A posibilidade de examinar sen restricións a totalidade do material probatorio cando
se trate de resolver unha cuestión sobre xurisdición ou sobre competencia material,
funcional ou territorial, o que se xustifica na circunstancia de seren cuestións de orde
pública procesual.

b) A posibilidade de completar os feitos declarados probados na sentenza de instancia
con aqueles outros que sexan conformes, entendendo por tales os admitidos expresa-
mente por todas as partes a que afectaren, sen se poderen utilizar admisións tácitas ou
a ficta confessio.
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c) A posibilidade de eliminar aqueles feitos que se acredite que son irreais, na medida
en que nin foron alegados nin probados, nin son notorios, e en que se acredite que non
son reais porque, como se trata de feitos inventados, a defensa contra eles é imposible
e se vulnera o dereito á tutela xudicial.

d) A posibilidade de corrixir un erro material, mecanográfico ou aritmético na decla-
ración de feitos probados da sentenza de instancia, de modo que, aínda que non é
motivo de revisión fáctica suplicacional, a sala debe consideralos emendados ao re-
solver o recurso.

4) A denuncia xurídica obriga a citar de maneira precisa –non valen citas xerais– as
normas do ordenamento xurídico ou a xurisprudencia, aínda que non invalidan o re-
curso simples erros materiais como por exemplo un artigo mal citado se se alega o seu
contido e de tal contido se deduce o correcto.

4. Partes

Como con carácter xeral establece o artigo 448.1 da Lei de axuizamento civil, e sen
ningunha dúbida é aplicable no tocante ao recurso de suplicación, o dereito das partes
a empregaren os recursos legalmente previstos establécese «contra as resolucións
xudiciais que lles afectaren de xeito desfavorable». Por tanto, a lexitimación para
recorrer depende da existencia dunha afectación desfavorable, é dicir, dun gravame.
Tal circunstancia de existencia dun gravame sempre concorre cando se produce un
vencemento na instancia (gravame directo) e ás veces mesmo sen este se producir
(gravame indirecto), o que obriga a valorar as circunstancias de cada caso concreto.

Atendendo á casuística xudicial aplicada ao recurso de suplicación, o devandito
gravame indirecto existe nalgunha das seguintes circunstancias:

1) Dunha empresa absolta no fondo do litixio, cando se desestima a excepción de
incompetencia pola relación non ser laboral11, ou de defecto litisconsorcial pasivo
derivado dunha sucesión de empresa12. Ora ben, non cando, declarándose a proceden-
cia do despedimento, a excepción de que se trata é a caducidade da acción13. Aínda que
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13 STS do 21 de febreiro de 2000, RX 2000/2232.



220

aparentan decisións diverxentes, non é difícil atopar xustificación da diferenza segundo
se a estimación da excepción pode ter efectos alén do resolto (como no caso da incom-
petencia ou o defecto litisconsorcial pasivo) ou non (como no caso da caducidade).

2) Dunha empresa absolta, cando se aprecia o seu interese en revisar un feito en que
se declaran probadas unhas horas extraordinarias14 sen afectar iso ao fallo da sentenza
de despedimento. No entanto, a doutrina non xustifica a lexitimación da empresa en
todos os casos en que queira revisar feitos probados, senón só naqueles específicos en
que os feitos probados prexulgarían unha acción sobre un conflito real.

Pola contra, non concorre lexitimación para recorrer en suplicación pola ausencia de
gravame nalgún dos seguintes casos xudicializados:

1) Cando quen pretenda recorrer sexa o/a codemandado/a de quen desistiu expresa-
mente o/a demandante15.

2) Se a beneficiaria interesa unha base reguladora menor á recoñecida, aínda que
disinta do sistema de cálculo16.

O artigo 17.5 da LXS está inspirado, en boa medida, nas interpretacións xudiciais
ampliatorias do concepto de gravame –tanto directo como indirecto– como orzamen-
to xustificativo da lexitimación para recorrer, ao establecer para o efecto que «contra
as resolucións que lles afecten desfavorablemente as partes poderán interpor os recur-
sos establecidos nesta lei [1] por ter visto desestimadas calquera das súas pretensións
ou excepcións, [2] por resultar delas directamente gravame ou prexuízo, [3] para
revisar erros de feito ou [4] previr os eventuais efectos do recurso da parte contraria
ou [5] pola posible eficacia de cousa xulgada do pronunciamento sobre outros proce-
sos ulteriores».

14 STS do 10 de novembro de 2004, RX 2005/743.
15 STS do 26 de abril de 1999, RX 1999/4534.
16 STS do 2 de xullo de 2002, RX 2002/9193.
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5. A tramitación ante os xulgados do social

5.1. Anuncio

De conformidade co artigo 194 da LXS, o recurso de suplicación deberá anunciarse
dentro dos cinco días seguintes á notificación da sentenza, identificando sempre a reso-
lución recorrida –sen que caiba despois cambiar esa identificación alegando erro17–, por
medio de calquera dos seguintes procedementos:

1) A simple manifestación da parte ou do/a avogado/a desta, graduado/a social
colexiado/a ou representante, ao facerlle a notificación daquela, do seu propósito de
establecelo. Estenderase para o efecto a oportuna dilixencia en que se recolla a mani-
festación do propósito de establecer o recurso de suplicación.

2) Por comparecencia ou por escrito das partes ou do/a avogado/a destas, graduado/a
social colexiado/a ou representante ante o xulgado que ditou a resolución impugnada.
Vale mediante fax, sen prexuízo da emenda das formalidades incumpridas18.

Segundo as disposicións comúns aos recursos de suplicación e casación, no mo-
mento do anuncio do recurso de suplicación consignaranse o depósito para recorrer
(artigo 229) e o importe da condena (artigo 230), e nomearase letrado/a ou graduado/a
social colexiado/a (artigo 231). Remitímonos á análise das devanditas disposicións
comúns.

5.2. Admisión

Anunciado o recurso, decidirase sobre a súa admisión de conformidade co estableci-
do no artigo 195 da LXS. O trámite de admisión abrangue o exame de tres esixencias
legais: a primeira, se a resolución é recorrible en suplicación; a segunda, se o anuncio
se realizou en prazo; a terceira, se se cumpriron as demais previsións legalmente
establecidas. Por razóns evidentes de orde pública procesual, as dúas primeiras
esixencias legais son imposibles de emendar. Canto á terceira, admite emenda a
través do procedemento legalmente establecido –artigo 11.3 da Lei orgánica do

17 STC 221/1994, do 18 de xullo.
18 STS do 20 de decembro de 1995, RCUD 3406/1995.
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poder xudicial–, que no ámbito do recurso de suplicación se regula no artigo 230.5
da LXS19.

De se cumpriren esas tres esixencias legais –recorribilidade da resolución, anuncio en
prazo e, se é o caso, depósito para recorrer, consignación da cantidade obxecto da
condena e designación de letrado/a ou de graduado/a social colexiado/a–, o/a secreta-
rio/a xudicial terá por anunciado o recurso e acordará pór os autos á disposición do/a
letrado/a ou graduado/a social colexiado/a designado/a pola parte recorrente. Isto pode
facerse de forma sucesiva, da maneira tradicional e única coñecida na LPL, ou simul-
taneamente, da nova maneira introducida na LXS, aínda que a súa utilización esixiría
a adecuada implantación dos medios materiais oportunos, dos cales neste momento
carecen os xulgados do social.

1) Posta a disposición sucesiva. Farase pola orde de anuncio (é dicir, de acordo cun
criterio temporal), na forma disposta no apartado 1 do artigo 48 (a saber, traslado
material das actuacións, entrega de soporte informático, acceso telemático ou entrega
de copia dos particulares que procedan) para que se interpoña o recurso. O traslado
material das actuacións debe substituírse20 pola entrega de soporte informático ou
mediante acceso telemático se se dispuxese dos medios necesarios.

2) Posta a disposición simultánea. Se o órgano xurisdicional dispuxese dos medios
para lles dar traslado ou acceso simultáneo ás actuacións a todas as partes recorrentes,
o que é case ciencia ficción á vista da situación dos medios materiais da xustiza,
disporase que tanto a posta a disposición das actuacións como a interposición do
recurso se efectúen dentro dun prazo común a todos os recorrentes.

En calquera caso, é dicir, tanto se a posta a disposición é sucesiva como se é simultá-
nea, o prazo de interposición do recurso de suplicación é «dentro do dez días seguintes
a que se notifique a posta a disposición». Ora ben, no suposto da posta a disposición
sucesiva o prazo corre desde entón «calquera que for o momento en que o letrado ou
o graduado social colexiado examinase ou recollese os autos». Elimínase así o día
destinado á recollida dos autos que se contemplaba na LPL e que supuña ampliar o

19 Trátase dunha disposición común co recurso de casación, para analizar no seu momento, en que se
enumeran os requisitos emendables nunha listaxe que, aínda que contén cláusulas amplas, quere ser
exhaustiva.
20 Nunha redacción imperativa que difire da facultativa, «podendo substituírse», usada na norma xeral
do artigo 48.1.
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prazo nun día. No entanto, de realizarse a comunicación a través de medios electróni-
cos, informáticos ou similares conforme ao artigo 162 da Lei de axuizamento civil, esa
ampliación dun día reaparece nos casos do segundo parágrafo do artigo 60.3 da LXS.

De non se cumprir algunha das tres esixencias mencionadas de modo que non se
poida emendar, ou non se non se emendasen os devanditos requisitos dentro do termo
conferido para o efecto no artigo 230.5 (isto reforza a idea de que só nos seus casos
cabe a emenda), o órgano xudicial –non o/a secretario/a xudicial, polo que se conside-
ra a concorrencia de causa de inadmisión deberá comunicalo ao órgano xudicial para
que este sexa o que resolva– declarará mediante auto ter por non anunciado o recurso,
quedando firme no seu caso a sentenza impugnada. Contra o auto poderá recorrerse
en queixa ante as salas do social do tribunais superiores de xustiza.

5.3. Interposición

O escrito de interposición do recurso de suplicación presentarase, de conformidade
co artigo 196, ante o xulgado que ditou a resolución impugnada, con tantas copias
como foren as partes recorridas. A diferenza do anuncio, caracterizado pola súa
informalidade, trátase dun escrito forense sometido a ríxidos formalismos, algo moi
típico dos recursos extraordinarios, en que se deberá expresar o seguinte:

1) As alegacións sobre a súa procedencia e sobre o cumprimento dos requisitos esixidos.
Trátase dunha esixencia introducida na LXS.

2) O motivo ou os motivos en que se ampare, que se expresarán con suficiente preci-
sión e claridade, con cita das normas do ordenamento xurídico ou da xurisprudencia
que se consideren infrinxidas. Isto quere dicir implicitamente que sempre haberá que
solicitar denuncia xurídica, salvo, obviamente, se só se pretendese unha nulidade por
vicios procesuais.

3) As razóns sobre a pertinencia e fundamentación dos motivos.

4) O documento concreto ou a pericia en que se basee cada motivo de revisión dos
feitos probados que se aduza de maneira suficiente para que sexan identificados, indi-
cando a formulación alternativa que se pretende. A LXS estableceu maiores esixencias
ao obrigar á identificación do documento ou a pericia concretos e á expresión do
relato fáctico alternativo que pode ser adición ou modificación do xudicial.

Non se di expresamente, máis é claro que se deberá concluír cun «solicito» onde se
concrete o que se pretende: a nulidade por motivos procesuais e/ou a revogación total
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ou parcial por motivos materiais, e en que de ser o caso se instrumenten as pretensións
en principal e subsidiarias.

5.4. Impugnación

Interposto o recurso en tempo e forma, o artigo 197 establece que o/a secretario/a
xudicial proverá no prazo de dous días e dará traslado del –non dos autos– para a súa
impugnación á parte ou ás partes recorridas por un prazo común de cinco días para
todas elas. Non se establece un control polo órgano a quo da interposición en tempo e
en forma, mais é evidente que se se superou o prazo, poderá terse por desistido o
recurso de suplicación.

O que non parece legalmente posible é atribuírlle ao órgano a quo un control sobre a
forma do escrito de interposición. Iso esixiría unha norma habilitante como a prevista
na casación (artigos 210.3 e 222.2). Será a sala do social correspondente, ao resolver
o recurso de suplicación, a que actuará en consecuencia se a interposición ten defec-
tos formais que, á vista do seu contido, non se poidan entender corrixidos a prol da
efectividade da tutela xudicial, e desestimará o recurso en todo ou en parte, sen poder
en ningún caso construílo de oficio.

De conformidade co artigo 197 da LXS, nos escritos de impugnación, que se presen-
tarán acompañados de tantas copias como sexan as demais partes para o seu traslado
a elas, poderán alegarse21: (1) motivos de inadmisibilidade do recurso, (2) eventuais
rectificacións de feito ou (3) causas de oposición subsidiarias aínda que non fosen
estimadas na sentenza, con requisitos análogos aos indicados para a interposición en
forma do recurso de suplicación conforme ao artigo 19622.

A norma intenta dar solución ao problema de fondo que se expuxo na STC 4/2006, do
16 de xaneiro, onde un demandante de viuvez e orfandade, vencedor en instancia,
incluíu no seu escrito de impugnación do recurso de suplicación unha solicitude de
revisión fáctica que, revogada a de instancia na sentenza de suplicación, non se lle
tomou en consideración. O Tribunal Constitucional considerou a existencia de incon-
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gruencia ao non resolverse esa cuestión na sentenza de suplicación e, ademais, apuntou
a necesidade de dar traslado da impugnación para salvagardar o dereito de defensa da
parte contraria, nun trámite de contestación descoñecido para a regulación daquela
vixente da LPL.

Unha lectura superficial do artigo 197 da LXS levaríanos a converter a impugnación
nunha sorte de adhesión ao recurso en que o/a recorrido/a, alén de oporse aos motivos
de suplicación, podería impugnar a resolución no que lle resulte desfavorable cunha
amplitude similar á que se recoñece no ámbito do proceso civil (artigo 461 da Lei de
axuizamento civil). Doutra parte, a iso parece conducir unha lectura así mesmo super-
ficial da STC 4/2006, do 16 de xaneiro, onde, se se solicitaban na impugnación revisións
de feito, tamén se esixía a súa resolución expresa na sentenza de suplicación. Se iso é
así para as revisións de feito, mimeticamente podería concluírse que debería ser así
para calquera outra causa que se alegar.

De levarmos esa argumentación ás súas últimas consecuencias, e convertida a impug-
nación nunha sorte de adhesión ao recurso similar á regulada no proceso civil, a natureza
extraordinaria do recurso de suplicación desnaturalizaríase, porque se defraudarían
os prazos establecidos para o anuncio do recurso (artigo 194) e as esixencias de depó-
sitos, consignacións e aseguranzas que deben realizarse co anuncio do recurso de
suplicación (artigos 229 e 230) serían doadamente eludibles. Como o artigo 197 non
se remite aos artigos 194, 229 e 230, só ao 196, poderíase remachar engadindo que o
lexislador admite a adhesión fóra do prazo para recorrer e sen cumprir con depósitos,
consignacións e aseguranzas.

Ora ben, a sentenza constitucional non obriga a converter a impugnación nunha sorte
de adhesión ao recurso similar á do proceso civil. Ao que obriga é a que na sentenza
de suplicación se resolva sobre todo aquilo que foi exposto en tempo e en forma.
Certamente, esta sentenza non cuestiona a oportunidade da solicitude de revisión fáctica
realizada no escrito de impugnación, e iso explícase porque a LPL non atribuía expre-
samente a lexitimación para recorrer cuestionando só revisións de feito (sen que a
aplicación xudicial o admitise sempre, e, aínda nos casos en que o admitía, iso era sen
a xeneralidade e seguridade xurídica que só a norma legal expresa confire).

A LXS supuxo un cambio importante no pano de fondo legal na medida en que, inspi-
rándose na doutrina xudicial ampliatoria do concepto de gravame como orzamento
xustificativo da lexitimación para recorrer, establece (artigo 17.5) que «contra as
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resolucións que lles afecten desfavorablemente as partes poderán interpor os recursos
establecidos nesta lei [1] por ter visto desestimadas calquera das súas pretensións ou
excepcións, [2] por resultar delas directamente gravame ou prexuízo, [3] para revisar
erros de feito ou [4] previr os eventuais efectos do recurso da parte contraria ou [5]
pola posible eficacia de cousa xulgada do pronunciamento sobre outros procesos ulte-
riores».

Como nin a xurisprudencia constitucional obriga a converter a impugnación nunha
sorte de adhesión ao recurso23 nin se poden eludir as esixencias legais propias da
natureza extraordinaria da suplicación (anuncio en prazo e demais esixencias de de-
pósitos, consignacións e aseguranzas), a adecuada interpretación do artigo 197 da
LXS debe de vir da man da súa lectura literal en combinación co artigo 17.5, onde se
establecen cales son as circunstancias atributivas da lexitimación para recorrer, de
modo que:

1) Se unha parte viu desestimada calquera das súas pretensións ou excepcións, se
sofre directamente gravame ou prexuízo, ou se pretende revisar erros de feito ou previr
os eventuais efectos do recurso da parte contraria ou a posible eficacia de cousa xulgada
do pronunciamento sobre outros procesos ulteriores, está lexitimada para recorrer
(artigo 17.5), mais se non anuncia a suplicación en prazo e cumpre as demais esixencias
legais perde a devandita posibilidade e non podería argüíla impugnando.

2) O que se pode alegar na impugnación do recurso de suplicación son «motivos de
inadmisibilidade do recurso» (algo que sempre se puido facer), «eventuais rectificacións
de feito» (que non é o mesmo que revisar erros de feito) ou «causas de oposición
subsidiarias aínda que non fosen estimadas na sentenza» (que non é o mesmo que
expor excepcións). O alcance exacto desas expresións non debería supor nunca unha
invasión dos conceptos usados no artigo 17.5.

Esta solución non é contraria ao establecido na xurisprudencia constitucional que,
ante a ausencia de previsión da legalidade anterior canto á lexitimación para recorrer
solicitando unha revisión de feitos, simplemente deu como válida –sen nin sequera
cuestionalo– unha canle procesual a través da impugnación. Unha vez a LXS estableceu
esa canle recoñecendo a lexitimación para recorrer solicitando unha revisión de feitos,
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calquera situación de indefensión queda radicalmente conxurada: ou se recorre solici-
tando unha revisión de feitos ou invocando calquera outra das pretensións a que se
alude no artigo 17.5 da LXS, ou a posibilidade de invocar as devanditas pretensións
desaparece sen poder acudir ao artigo 197.

Á procura de eliminar calquera situación de indefensión e encher unha lagoa, xa que
antes nunca se daba traslado da impugnación, a LXS establece con carácter xeral que
se lles comunicará ás partes o escrito ou os escritos de impugnación, e de se formularen
nos devanditos escritos alegacións sobre a inadmisibilidade do recurso ou os motivos
a que se refire o apartado anterior, as demais partes poderán presentar directamente as
súas alegacións respecto diso xunto coas correspondentes copias para o seu traslado
dentro dos dous días seguintes ao de recibiren o escrito de impugnación. Estamos
ante un escrito de contraimpugnación estritamente limitado ás cuestións a que se refire.

Transcorrido o prazo de impugnación e no seu caso o prazo para presentar alegacións
fronte ao escrito de impugnación, presentásense ou non escritos en tal sentido e logo
do traslado das alegacións se se presentaron24, o artigo 197 da LXS ordena que se lle
comuniquen os autos á sala do social do tribunal superior de xustiza oportuno xunto
co recurso e os escritos presentados dentro dos dous días seguintes. Deste xeito rema-
ta a primeira fase procedemental da tramitación do recurso de suplicación, a tramita-
ción realizada ante o xulgado a quo.

5.5. Determinación do domicilio

De acordo co artigo 198, as partes recorrentes e recorridas deberán facer constar tanto
nos escritos de interposición do recurso como nos de impugnación deste un domicilio
na sede da sala do social do tribunal superior de xustiza para os efectos de notificacións,
de non consignalo previamente, cos efectos do apartado 2 do artigo 53. Neste aparta-
do 2 do artigo 53 establécese que o domicilio e os datos de localización facilitados
con tal fin terán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán
válidas até que non foren facilitados outros datos alternativos. É carga procesual das
partes e dos seus representantes manter tales datos actualizados e comunicar os cam-
bios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estiveren a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
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6. A tramitación ante un tribunal superior de xustiza

A segunda fase do recurso de suplicación substánciase ante a sala do social do tribu-
nal superior de xustiza correspondente, e o seu trámite é moi sinxelo:

1) Recibidos os autos na sala do social do tribunal superior de xustiza, se o/a secreta-
rio/a xudicial apreciase defectos ou omisións emendables no recurso, concederá á
parte o prazo de cinco días para esta achegar os documentos omitidos ou para se
emendaren os erros detectados. De non efectuarse a reparación, a sala –non o/a secre-
tario/a xudicial– ditará un auto en que se declare a inadmisión do recurso e a firmeza
da resolución recorrida, con devolución do depósito constituído e a remisión das
actuacións ao xulgado de procedencia. Contra o devandito auto só cabe un recurso de
reposición (artigo 199), sen admitirse, en consecuencia, ningún recurso devolutivo.

2) Instruído/a dos autos por tres días o/a maxistrado/a relator/a dará conta á sala do
recurso interposto. A sala, após identificar de forma sucinta as circunstancias
xustificativas, poderá oír o/a recorrente por tres días sobre a inadmisión do recurso ao
se incumpriren de maneira manifesta e sen emenda posible os requisitos para recorrer
ou ao existir doutrina xurisprudencial unificada do Tribunal Supremo no mesmo sen-
tido da sentenza recorrida. Se a sala estimase que concorre algunha das causas de
inadmisión referidas ditará, no prazo de tres días, un auto contra o que non caberá
recurso (nin sequera o de reposición, a diferenza do artigo 199) e en que se declarará
a inadmisión do recurso e a firmeza da resolución recorrida con imposición das custas
ao/á recorrente e con perda do depósito necesario para recorrer (a diferenza do artigo
199, en que ao/á recorrente se lle devolve o depósito para recorrer). Ás consignacións
e aseguranzas prestadas daráselles o destino que corresponder –que é o establecido
para o caso de confirmación de sentenza no artigo 204– e notificaráselles a resolución
ás partes e ao Ministerio Fiscal.

Cando a inadmisión se refira soamente a algún dos motivos aducidos ou a algún dos
recursos interpostos, disporase mediante auto –tampouco susceptible de recurso– a
continuación do trámite dos restantes recursos ou motivos que non se viren afectados
polo auto de inadmisión parcial (artigo 200). Este trámite de inadmisión que se admi-
te así mesmo por motivos de fondo (a diferenza do establecido no artigo 199) é pouco
usado na praxe xudicial porque obriga a máis trámites que o propio ditado da sentenza.

3) De non acordarse a inadmisión polo trámite do artigo 200, logo do sinalamento
para deliberación, votación e fallo, a sala ditará sentenza dentro do prazo de dez días,
que se notificará ás partes e á fiscalía da comunidade autónoma (artigo 201.1). Unha
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vez a sentenza for firme, o/a secretario/a xudicial acordará a devolución dos autos,
xunto coa certificación daquela, ao xulgado de procedencia (artigo 201.2).

7. A sentenza de suplicación

A LXS, como antes a LPL, regula separadamente o contido principal (artigos 201 e
202) e o contido accesorio (artigos 203 e 204) da sentenza de suplicación, que pasa-
mos deseguido a analizar.

7.1. Contido principal

Segundo o artigo 201.1 da LXS, a sala ditará unha sentenza que «resolva sobre a
estimación ou desestimación do recurso, así como, se é o caso, sobre as cuestións
oportunamente suscitadas en impugnación, ou que aprecie a súa inadmisibilidade e en
consecuencia o desestime». Caben, xa que logo, até catro clases de sentenzas: as que
desestiman o recurso de suplicación e confirman a sentenza de instancia; as que o
inadmiten por ausencia dos requisitos esixidos para recorrer, asimiladas ás desestima-
torias; as que o estiman por motivos procesuais e anulan a sentenza de instancia; e as
que o estiman por motivos substantivos e revogan da sentenza de instancia.

Con relación ás «cuestións oportunamente suscitadas en impugnación», cabe esti-
malas, desestimalas ou inadmitilas. De nos acoller á interpretación defendida máis
arriba no tocante aos únicos contidos posibles da impugnación, aparecen como bas-
tante evidentes os supostos en que debe apreciarse a inadmisibilidade: cando se
suscitan cuestións que van alén das establecidas no artigo 197 (motivos de inadmisi-
bilidade do recurso, eventuais rectificacións de feito ou causas de oposición subsidia-
rias) para entraren no ámbito do artigo 17.5 (como serían revisións fácticas e excep-
cións desestimadas).

O artigo 202 detalla máis concretamente os contidos das sentenzas estimatorias do
recurso de suplicación. Para o efecto distingue estes casos:

1) Cando a revogación da resolución de instancia se funda nunha infracción das nor-
mas ou garantías do procedemento que producise indefensión, de conformidade coa
letra a) do artigo 193, a sala, sen entrar no fondo da cuestión, mandará repor os autos
ao estado en que se atopaban no momento de cometerse a infracción (se esta se produciu
no acto do xuízo, ao momento do seu sinalamento).
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2) Se a infracción cometida versa sobre as normas reguladoras da sentenza, a estima-
ción do motivo obrigará a sala a resolver o que corresponda, dentro dos termos en que
apareza exposto o debate. Ora ben, se non puidese facelo por ser insuficiente o relato
de feitos probados da resolución recorrida e por non poder completarse pola canle
procesual correspondente, acordará a nulidade en todo ou en parte da devandita reso-
lución e das seguintes actuacións procesuais –concretando en caso de nulidade par-
cial os extremos da resolución impugnada que conservan a súa firmeza– e mandará
repor o actuado ao momento de ditar a sentenza para se salvaren as deficiencias ad-
vertidas e seguiren os autos o seu curso legal.

En resumo, a LXS, ante a dicotomía de devolver as actuacións en todo caso para non
saltar a instancia ou de facelo só cando sexa imposible fallar en suplicación, optou por
esta solución, sen dúbida menos drástica e máis conforme co principio de conserva-
ción das actuacións procesuais.

3) De estimarse algún dos restantes motivos comprendidos no artigo 193, a sala re-
solverá o que corresponda, con preferencia da resolución de fondo do litixio, dentro
dos termos en que apareza exposto o debate, mesmo sobre aspectos que non fosen
resoltos no seu momento na sentenza recorrida por apreciar algunha circunstancia
obstativa, así como, no seu caso, sobre as alegacións deducidas nos escritos de im-
pugnación, a condición de que o relato de feitos probados e demais antecedentes sen
cuestionar nos autos resultasen suficientes.

7.2. Contido accesorio

Os artigos 203 e 204 regulan o destino do depósito para recorrer e da consignación da
cantidade obxecto de condena segundo se a sentenza de instancia se revoga total ou
parcialmente ou se confirma na súa totalidade, así como, só no suposto de confirma-
ción total da sentenza de instancia, a posibilidade de impor unha multa por temeridade
ou por mala fe.

1) Revogación total da sentenza de instancia. O fallo disporá a devolución de todas
as consignacións e do depósito, así como a cancelación das aseguranzas emprestadas,
unha vez firme a sentenza (artigo 203.1).

2) Revogación parcial da sentenza de instancia. O fallo disporá a devolución parcial
das consignacións na contía que corresponda á diferenza das dúas condenas; a cance-
lación tamén parcial das aseguranzas emprestadas, unha vez firme a sentenza (artigo
203.2), e a devolución na súa totalidade do depósito para recorrer (artigo 203.3).
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3) Confirmación total da sentenza de instancia. O fallo condenará á perda das
consignacións, a que se dará o destino que corresponda cando a sentenza sexa firme
(artigo 204.1). Se o/a recorrente asegurase o importe da condena conforme ao previs-
to nesta lei, a sala mandará no seu fallo confirmatorio que se manteñan as aseguranzas
emprestadas até que o/a condenado/a cumpra a sentenza ou até que en cumprimento
da sentenza resolva a realización das devanditas aseguranzas (artigo 204.3). Se o/a
recorrente constituíse o depósito necesario para recorrer, a sentenza confirmatoria
disporá a súa perda cando sexa firme (artigo 204.4).

No caso de os xuíces imporen á parte que obrou con mala fe ou temeridade a multa
que sinalan o apartado 4 do artigo 75 e o apartado 3 do artigo 97, a sentenza da sala
confirmará ou non, en todo ou en parte, esa multa. De igual maneira, cando o/a conde-
nado/a for o/a empresario/a, pronunciaranse sobre os honorarios dos avogados ou dos
graduados sociais impostos na sentenza recorrida (artigo 204.2). Polo demais, a sala
poderá impor tales sancións e medidas aos recorrentes de apreciarse temeridade ou
mala fe na actuación das partes ou a súa representación procesual durante o recurso
(artigo 204.2).
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Resumo

A modalidade procesual de impugnación de convenios colectivos, que xa regulaba a Lei de

procedemento laboral, foi modificada pola Lei reguladora da xurisdición social de maneira

especialmente rechamante, pois esta procedeu a mudar determinados aspectos seus que, malia

non resultaren pacíficos no ámbito doutrinal, foran resoltos con maior ou menor acerto pola

xurisprudencia do Tribunal Supremo.

Palabras chave: Lei de procedemento laboral, Lei reguladora da xurisdición social, modalidade

procesual de impugnación de convenios colectivos, Tribunal Supremo.

Abstract

The legal process contesting collective agreements, regulated by the Labour Procedure Act,

has been remarkably amended by the Social Jurisdiction Regulatory Act as it has proceeded

to amend certain aspects. While the modifications have not been peaceful in the doctrinal

field, they have been resolved with greater or lesser success by the jurisprudence of the Supreme

Court.

Keywords: Labour Procedure Act, Social Jurisdiction Regulatory Act, Legal process of

contestation of collective agreements, Supreme Court.

RICARDO PEDRO RON LATAS

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 233-241



235

I. Os seus retoques estéticos

1. A Lei 36/2011, do 10 de outubro1, reguladora da xurisdición social (en diante LXS),

que veu substituír no ámbito do proceso social a Lei de procedemento laboral de 1995

(en diante LPL), conta igual que esta entre as súas modalidades procesuais –especiais

fronte ao proceso ordinario– coa de impugnación de convenios colectivos, a que dedi-

ca tamén catro artigos: 163 a 166.

De os compararmos cos preceptos que lle dedicaba a LPL poden salientarse, en primeiro

lugar, aqueles en que o labor do lexislador se limitou a un simple retoque estético,

mantendo no esencial a redacción da norma precedente, coa finalidade de adecuar o

contido da LXS ás reformas operadas na lexislación substantiva laboral. Pois ben,

desas «operacións de estética» –e desde logo a LXS non carece delas– merecen ser

destacadas aquelas en que ben por erro de diagnóstico, ben por falta de pericia do

galeno, o resultado non foi o que se agardaba.

II. O proceso adecuado para impugnar determinados laudos arbitrais

2. Como se sabe, a modalidade procesual de impugnación de convenios colectivos

tiña e ten por finalidade permitir a denuncia de todas aquelas normas pactadas que

aparentemente conculcasen a legalidade vixente ou lesionasen de forma grave o inte-

rese de terceiros, mais só dunha clase delas: as reguladas «no título III do texto refun-

dido da Lei do Estatuto dos traballadores»2, isto é, os convenios colectivos que a

doutrina e a xurisprudencia veñen comunmente cualificar como «estatutarios». Para o

redactor da LXS resultaba necesario, con todo, adecuar a literalidade da norma á

doutrina do Tribunal Supremo sobre o particular.

3. Chegado o momento de decidir se «a vía do proceso de conflito colectivo de traballo

é a adecuada para substanciar unha controversia relativa á validez dun laudo arbi-

tral»3, e atendendo como premisa necesaria para iso ao disposto no art. 91 do Estatuto

1 BOE do 11 de outubro de 2011.

2 Art. 161.1 da LPL.

3 STS do 10 de decembro de 2003, recurso 3/2003.
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dos traballadores (en diante ET)4, o Tribunal Supremo decidiu optar pola vía procesual

que aquí nos ocupa e declarou que «non parece dubidoso... que a canle xurisdicional

que corresponde en rigor... non é a do proceso de conflito colectivo, senón a de im-

pugnación dos convenios ou acordos colectivos»5.

Se o lexislador, afirmaba o Tribunal Supremo, «considera as solucións alcanzadas

nestas vías extraxudiciais como equivalente funcional do convenio ou acordo colecti-

vo»6, nos supostos en que se impugna un laudo arbitral «expresamente asimilado» a

un convenio colectivo, a canle procesual adecuada para iso é a modalidade procesual

de «impugnación de convenios colectivos». Ademais, concluíu, «o proceso de conflito

colectivo de traballo é o axeitado para declarar “cal de varias opcións interpretativas”

sobre “o sentido dunha disposición ou cláusula” é a máis axustada a dereito, mais non

para a “invalidación ou eliminación dunha regra ou precepto”»7.

4. O primeiro que chama a atención da reforma é que, en lugar de limitarse a incorpo-

rar como obxecto do proceso os laudos arbitrais –así, simpliciter–, incluíu a apostila

«substitutivos destes». O lexislador, en efecto, non considerou oportuno deterse alí

onde o deixou o Tribunal Supremo, senón que pretendeu ir un pouco para alén e

limitou a cognición do procedemento aos laudos arbitrais substitutivos dos convenios

colectivos estatutarios.

Isto, ao meu modo de ver, provoca un problema de identificación: cales son eses

laudos arbitrais substitutivos de que fala a norma? Para o Tribunal Supremo non cabe

dúbida de que os laudos que se mencionan no título III do ET máis que substitutivos

son «equivalentes» ou «asimilados» aos convenios colectivos. Entendo, a pesar de

todo, que non habería ningún problema en admitir na literalidade da norma tanto un

tipo de laudos como o outro, de tal maneira que ademais daqueles a que se refire o

título III do ET poderían impugnarse a través da canle procesual que marcan os arts.

163 e ss. da LXS, por exemplo, «os acordos de adhesión..., os acordos que poñen fin

a unha folga [ou] os laudos arbitrais de fin de folga»8.

4 Relativo, como se sabe, á aplicación e interpretación dos convenios.

5 STS do 10 de decembro de 2003, recurso 3/2003.

6 STS do 10 de decembro de 2003, recurso 3/2003.

7 STS do 10 de decembro de 2003, recurso 3/2003.

8 ALARCÓN CARACUEL, M. R. (2010) «Comentario al art. 163» en VV. AA. Comentarios a la Ley Reguladora

de la Jurisdicción Social. Valladolid, Lex Nova, p. 634.
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III. Só se pode impugnar o convenio durante a súa vixencia

5. Outro deses retoques estéticos que chama a atención aparece no art. 163.3 da LXS.

E chama a atención porque se trata de novo dun intento de adecuar a norma aos

ditados da xurisprudencia. Nesta ocasión, a «doutrina nai» é a contida, entre outras,

nunha sentenza do Tribunal Supremo do 15 de setembro de 20109, co seguinte postu-

lado: «a impugnación directa do Convenio que se fundamenta na ilegalidade non está

suxeita a prazo... e pode facerse ao longo de toda a súa vixencia...; tras a cal... cumprirá

apreciar falta de acción».

En consecuencia, se no momento de impugnar o convenio este xa perdeu vixencia,

loxicamente carecerá de obxecto pronunciarse sobre a legalidade duns preceptos que

xa non se integran no ordenamento xurídico, por iso é polo que agora o art. 163.3 da

LXS afirma que «se a autoridade laboral non contesta a solicitude a que se refire o

número anterior no prazo de quince días, a desestima ou o convenio colectivo xa fose

rexistrado, a impugnación destes poderá ser instada directamente polos lexitimados

para isto polos trámites do proceso de conflito colectivo, mentres subsista a vixencia

da correspondente norma convencional».

IV. A posibilidade de impugnar os actos derivados da aplicación do convenio

6. Máis que de retoque estético, quizais debésemos falar aquí de parche –e por iso

mesmo antiestético– ao referirnos ao novo apartado 4 do art. 163 da LXS, segundo o

cal «a falta de impugnación directa dun convenio colectivo dos mencionados no nú-

mero 1 deste artigo non impide a impugnación dos actos que se produzan na súa

aplicación, a través dos conflitos colectivos ou individuais posteriores que poidan

promover os lexitimados para isto, fundada en que as disposicións contidas neles non

son conformes a dereito. O xuíz ou tribunal que nos ditos procedementos aprecie a

ilegalidade dalgunha das referidas disposicións porao en coñecemento do Ministerio

Fiscal para que, se é o caso, poida propor a súa ilegalidade a través da modalidade

procesual de impugnación de convenios colectivos».

Tal e como resulta ser unha constante a todo o longo do articulado da lei, mediante

circunloquios, o que se fai é, en primeiro lugar, outorgar carta de natureza procesual á

doutrina do Tribunal Constitucional, que entendeu no seu momento que «o interese

9 Recurso 51/2009.
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particular dos incluídos no ámbito do convenio pode verse protexido por outras vías

procesuais que non impliquen a impugnación directa da norma pactada, como ben

pode ser a que teña por obxecto non as normas pactadas, senón actos concretos de

aplicación destas»10.

En segundo lugar, a LXS habilita unha nova vía de impugnación de convenios colec-

tivos que ten ao Ministerio Fiscal como canle procedemental –como suxeito activo–

hábil para iso. O que fai agora a norma é permitirlles aos xuíces ou maxistrados actuaren

nos preitos sobre a «impugnación dos actos que se produzan» en aplicación dun con-

venio colectivo estatutario «a través dos conflitos colectivos ou individuais... que

poidan promover..., fundada en que as disposicións contidas neles non son conformes

a dereito», así como pór en coñecemento do Ministerio Fiscal a posible ilegalidade

dalgún dos seus preceptos para que este expoña «a súa ilegalidade a través da

modalidade procesual de impugnación de convenios colectivos».

V. A nova lexitimación para impugnar convenios

7. Consecuente coa extensión da lexitimación activa, o art. 165 da LXS –que é o que

se ocupa da lexitimación ad caussam– amplía a nómina de suxeitos lexitimados acti-

vamente para impugnar un convenio colectivo polos trámites do proceso de conflito

colectivo11. Así, alén do xa comentado caso do Ministerio Fiscal, agora a norma outorga

lexitimación activa para a impugnación de convenios a través da modalidade procesual

de conflitos colectivos «á Administración xeral do Estado e á Administración das

comunidades autónomas no seu respectivo ámbito»12 e ao «Instituto da Muller e os

organismos correspondentes das comunidades autónomas», estes últimos unicamente

«para os efectos de impugnar as cláusulas que poidan conter discriminacións directas

ou indirectas por razón de sexo».

No tocante a todo isto coido que convén facer dúas puntualizacións. A primeira delas

é que talvez non estivese de máis substituír a expresión «no seu respectivo ámbito»

por outra máis precisa, se o que se quería era facer referencia á necesidade de que o

10 STC 12/1996, do 29 de xaneiro.

11 Trátase dun precepto que segue a estar onde non debe.

12 Recollendo así de novo a doutrina do Tribunal Supremo sobre o particular, por exemplo, na STS do 10

de xuño de 2003, recurso 119/2002.
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ámbito territorial do convenio impugnado se corresponda co da entidade pública

lexitimada para atacalo ou sexa inferior. A segunda desas matizacións ten a ver co

feito de que antes o art. 163.1 da LPL outorgaba a lexitimación activa para impugnar

un convenio colectivo «calquera que for a súa eficacia». E dicimos «outorgaba» por-

que esa referencia expresa desapareceu na LXS.

8. Neste concreto aspecto da norma coincidimos coa doutrina científica alí onde afir-

ma que o lexislador fixo conscientemente esa modificación13. Con base no disposto

na LPL existía unha consolidada xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre a materia

que nos ocupa en que se afirmaba «que cando se solicita a nulidade de determinados

preceptos dun convenio colectivo, por se oporen aos mandatos dunha norma impera-

tiva, a única vía procesual adecuada é a modalidade de impugnación de convenio... e

a natureza extraestatutaria do pacto ou acordo impugnado non incide sobre a canle

procesual pola cal debe discorrer a súa impugnación... [xa que] a modalidade pro-

cesual de impugnación dun convenio colectivo dos regulados no título III do Estatuto

dos traballadores, a que fai referencia o capítulo IX –artigos 161 a 164– da LPL,

esténdese tamén aos convenios colectivos extraestatutarios, pactos colectivos e acor-

dos de empresa»14.

Agora, en cambio, após a mencionada supresión, non existe ningunha canle procede-

mental para impugnar directamente un convenio que non for estatutario. Se un conve-

nio colectivo extraestatutario, un pacto de empresa ou calquera outra clase de acordo

colectivo se opón á legalidade vixente ou lesiona gravemente o interese de terceiros,

as únicas vías procedementais para atacalo serán precisamente aquelas que menciona

o art. 163.4 da LXS, isto é, a impugnación dos actos que se produzan na súa aplica-

ción, a través dos conflitos colectivos ou individuais que poidan promover os lexiti-

mados para iso. Así o confirma, polo demais, a exposición de motivos da LXS, que

afirma sen rubor: «nos capítulos VIII e IX regúlanse os procesos en materia de confli-

tos colectivos e a impugnación de convenios colectivos de eficacia xeral e dos laudos

substitutivos destes; remítese, para o caso das demandas contra calquera outro tipo de

pactos ou acordos, exclusivamente ao proceso de conflitos colectivos».

Sucede, no entanto, que o art. 165.1 da LXS fala unicamente da impugnación dun

«convenio colectivo», mentres que o art. 163.1, ao delimitar o ámbito do proceso, se

13 ALARCÓN CARACUEL, M. R. (2010) op. cit., p. 636.

14 STS do 10 de novembro de 2010, recurso 68/2010.
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refire de forma expresa ao «convenio colectivo dos regulados no título III do texto
refundido da Lei do Estatuto dos traballadores». É dicir, que a norma diferencia con
clareza entre os convenios estatutarios e os demais. E se a norma o fai de xeito cons-
ciente, non será que quere manter a doutrina xudicial anterior e limitar a posibilidade
de impugnación aos convenios colectivos, foren estatutarios ou extraestatutarios, con
exclusión unicamente dos pactos e acordos de empresa, ou calquera decisión empre-
sarial de carácter colectivo?

VI. A excepción de cousa xulgada nos procesos de impugnación convencional

9. A última novidade salientable contena o art. 166.2 da LXS e refírese á sentenza que
poida recaer nesta clase de procesos. Na LPL o precepto limitábase a indicar: «a
sentenza, que se ditará dentro dos tres días seguintes, comunicarase á autoridade la-
boral, e será executiva desde o momento en que se dite, malia o recurso que puidese
interporse contra ela». Agora engádese ademais que «unha vez firme producirá efec-
tos de cousa xulgada sobre os procesos individuais pendentes de resolución ou que se
poidan suscitar en todos os ámbitos da xurisdición sobre os preceptos validados, anu-
lados ou interpretados obxecto do proceso».

Como se ve, a norma reproduce case literalmente a fórmula ritual –deficiente, dun
punto de vista técnico– do art. 160.5 da LXS, o que merece á súa vez varias reflexións.
A primeira delas é que se aquí se pretendía outorgarlle á sentenza os mesmos efectos
que no proceso de conflitos colectivos, tería sido conveniente reproducir todo o art.
160.5 da LXS e non quedar a medias; e con maior razón se, como xa notamos, o
precepto é tecnicamente deficiente.

A segunda desas reflexións ten que ver co feito de que a norma admite que os precep-
tos poidan ser «validados, anulados ou interpretados», co que está a determinar o
contido da sentenza, que alén de anular ou validar os preceptos do convenio impugna-
do pode proceder igualmente a interpretalos, e ocupar así un espazo que semella máis
propio do proceso de conflitos colectivos.

En fin, a última desas reflexións non pode ser outra que aquela que pasa por entender
que a sentenza recaída neste procedemento produce os mesmos efectos suspensivos
que o lexislador outorga agora ás sentenzas de conflito colectivo, xa que como sabe-
mos eses efectos de cousa xulgada se corresponden mellor cos da «prexudicialidade
normativa».
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Resumo

Este traballo busca reflexionar sobre as potencialidades e limitacións do tecido empresarial

español e a xestión de persoas no momento actual. Así, nel analízase a relación entre o capital

intelectual e a formación de competencias contextualizadas como boas prácticas en xestión

organizacional, instrumentada a través do voluntariado corporativo, a cultura do benestar e a

conciliación. Tal análise baséase nos conceptos teóricos relativos ás áreas da socioloxía das

organizacións e a xestión de recursos humanos.

Palabras chave: capital intelectual, retención e atracción do talento, formación, boas prácti-

cas, xestión do coñecemento, competencias.

Abstract

This work seeks to reflect about the current reality of Spanish business and people management,

according to their limitations, but mostly to their potential. The empirical object of this article

is to analyse the relationship between intellectual capital and skills training, contextualized

as good organizational management practices, implemented through corporate volunteering,

welfare culture and conciliation. This analysis is based on theoretical concepts relating to the

areas of the sociology of organizations and human resources management.

Keywords: intellectual capital, retention and attraction of talent, training, best practices,

knowledge management, competencies.
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1. Introdución

Na actualidade vivimos reconfiguracións sociais, económicas e políticas que nos
obrigan a pensar en novas formas e novos sistemas de xestión nas organizacións, que
se enfrontan cos paradigmas de continuidade, progreso e sustentabilidade. Neste sen-
tido, os departamentos de xestión de persoas, independentemente do sector, o tipo de
empresa e/ou a dimensión do cadro de persoal empresarial, deben afrontar e xestionar
diversas problemáticas que poden verse agravadas pola presente situación conxuntural
de crise económica no ámbito internacional.

Desta forma, obsérvase que as institucións poden ter problemas derivados das acele-
radas e imprevistas transformacións sociais, as cales ameazan a estabilidade, o pro-
greso e a continuidade, a propia supervivencia das empresas. Todo isto require solucións
integrais e multidimensionais que lles permitan analizar e reparar estas cuestións des-
de diversas perspectivas, de modo que ao mesmo tempo poidan atender as necesida-
des sociais e organizacionais que o novo paradigma mundial está a demandar.

Estamos a vivir tempos de globalización, en que a propagación das habilidades baseadas
na información acelera o cambio na natureza do traballo. Podemos tomar como exemplo
a diversificación de habilidades e a aprendizaxe permanente no estudo (Sofo, 1999:
18), que lles permiten aos individuos desenvolveren as capacidades que fan posible
adquirir a experiencia e a formación que aseguran o valor presente e futuro no merca-
do de traballo. Isto convértese na actualidade no principal foco de satisfacción da
carreira e o desenvolvemento profesional (Hemphill, 2004: 349), con máis incidencia
como medio para garantir certa condición de empregabilidade que como unha forma
propia de supervivencia nos mercados globais.

É de resaltarmos que vivimos en tempos en que as organizacións están a aproveitar a
forza das súas redes de colaboración, o que as dota de maior flexibilidade, adaptabili-
dade e capacidade de autorreconfiguración (Castells, 2011: 29) e lles facilita facer
fronte ás demandas dos mercados globais. Plásmase desta forma como a natureza
cambiante do traballo é testemuña da fin do emprego tradicional (Bridges, 1994),
situación que obriga as persoas a desenvolveren múltiples habilidades e adquiriren
coñecementos sobre diferentes áreas da organización.

FACELO EN GRANDE É PENSAR DIFERENTE E SEN IMPORTAR O TAMAÑO:
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Nótase que estes cambios nas relacións laborais son máis directos e máis perceptibles
que outros moitos asimilados á natureza do traballo (Benner, 2011: 234). Estes feitos
encamiñan as organizacións á busca dos mellores sistemas de xestión que lles permi-
tan potenciar e aproveitar ao máximo os recursos con que contan, entre eles o talento
e o capital intelectual. Por tanto, as organizacións necesitan contar con respostas singu-
lares e axeitadas para situacións cada vez máis complexas e imprevistas (Le Boterf,
2005), as cales esixen que os seus colaboradores xestionen os coñecementos e o de-
senvolvemento de competencias, que vaian alén de acordo co novo espírito do capita-
lismo (Boltanski e Chiapello, 1999) e as demandas permutables da sociedade actual.

Neste artigo obsérvanse as prácticas de aproveitamento do capital intelectual que as
áreas de recursos humanos poden adoptar para potenciar os recursos organizacionais.
De partida, analízase a composición do capital intelectual, para deseguido tratamos os
recursos humanos e o desenvolvemento do capital intelectual. No último apartado
preséntanse diferentes casos de éxito que reafirman a importancia da axeitada xestión
destes intanxibles nas organizacións.

2. Capital intelectual, análise da súa composición

En primeiro lugar é importante definirmos o que entendemos como capital intelec-
tual, o que supón o know how das empresas. Con base no que establece O Pacto
Mundial (García, 2008: 32), os intanxibles da empresa son «os elementos que garanten
o éxito dunha organización do século XXI. O que se coñece como capital intelectual
é o que lle permite a unha empresa ser diferente, mellor, e, por tanto, construír vantaxes
competitivas sustentables ao longo do tempo».

Os pioneiros en conceptualizar o capital intelectual (CI) foron Edvinsson e Malone
(1997), que o definiron como «a posesión de coñecementos, experiencia aplicada,
tecnoloxía organizacional, relacións cos clientes e destrezas profesionais que dan a
unha empresa unha vantaxe competitiva de mercado». Desta forma, o CI enténdese
como un pasivo da empresa integrado por dous conceptos: o capital estrutural (CE) e
o capital humano (CH). O CE descríbese como a infraestrutura que capacita e sostén
o CH, que é o que desenvolve todas as capacidades individuais, coñecementos, des-
trezas e experiencias. Este é o modo de incorporar as novas tecnoloxías e a súa achega
á empresa, é dicir, os coñecementos e as habilidades dos traballadores prodúcenlle un
beneficio á organización.
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Así mesmo, ao longo do tempo fan mención a este concepto outros autores como
Brooking (1997), para quen «o termo capital intelectual fai referencia á combinación
de activos inmateriais que lle permiten funcionar á empresa» (para Edvinsson e Malone
[1997] o CI tamén é unha parte necesaria, invisible e sustentable ao longo do tempo).
Stewart (1997, 1994, 1991), pola súa vez, define o CI como un material intelectual
que contén información, experiencia e coñecemento para considerarse na empresa
como creador de valor.

Con todo, este concepto non é só encontrado importante polo mundo académico, pois
diversos organismos, entidades e asociacións fan del obxecto de estudo. Así, por
exemplo, o Euroforum (1998) entende o CI como «o conxunto de activos intanxibles
dunha organización que, malia non estaren reflectidos nos estados contables
tradicionais, na actualidade xera valor ou ten potencial de xeralo no futuro».

O desenvolvemento do CI por parte das empresas, e das accións que levan a cabo cara
á retención, atracción e formación do talento, relaciónase de forma directa coa teoría
do capital humano, cuxas bases foron asentadas por autores como Schultz (1983),
aínda que algúns teóricos afirman que o seu verdadeiro nacemento non se produciu
até o ano 1962, cando Becker (1962) publica o artigo «Investment in Human Capital:
A Theoretical Analysis» no Journal of Political Economy.

Para conseguir manter as habilidades e capacidades do conxunto de intanxibles, os ca-
les contribúen ademais a equilibrar e aumentar a produtividade e a empregabilidadade
das persoas, autores como Schultz (1983) establecen cinco factores que sinalamos a
continuación: os equipos e servizos de saúde; formación no posto de traballo; a educa-
ción formal; os programas de estudo formal de nivel elemental secundario e superior,
así como os programas de estudo de adultos, e a emigración de individuos e familias.

O CI é a suma dos coñecementos que posúen todos os empregados dunha empresa e dan
a esta unha vantaxe competitiva (Stewart, 1998: 9), representa un recurso valioso e unha
capacidade de acción baseada no coñecemento e o saber (Nahapiet e Ghoshal, 1998:
245), é material intelectual (coñecemento, información, propiedade intelectual e expe-
riencia) que pode aproveitarse para xerar riqueza (Stewart, 1998: 9-10). Conforme as
necesidades de capital intelectual aumentaren, as empresas deben atopar formas de
asegurar que o seu capital intelectual poida crecer (Ulrich, 1997). Estas accións per-
mitirán á organización prepararse para o futuro, é dicir, establecer unha arquitectura
estratéxica que provea un plan de competencias cara ao futuro (Olson e Bolton, 1999).
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De acordo co dito neste apartado podemos observar como o concepto de capital inte-
lectual garda unha estreita relación coas competencias, os coñecementos e as habili-
dades profesionais. A seguir trataremos a importancia do desenvolvemento do capital
intelectual e a súa relación cos recursos humanos nas organizacións.

3. Os recursos humanos e o desenvolvemento do capital intelectual

Asúmese que acumular e protexer os coñecementos ou capacidades valiosas dos seus
colaboradores son tarefas fundamentais dos xestores da organización (Teece, Pisano
e Shuen, 1997), que tamén deben facilitar a transferencia de coñecemento entre eles
(Nahapiet e Ghoshal, 1998).

O coñecemento é un proceso que distingue os seres humanos doutras especies animais,
grazas ao cal a raza humana sobrevive e domina no seu ambiente (Bligh, Thomas e
McNay, 1999: 10); xa que logo, este é un ben esencial, un activo que é importante
facer crecer e transferir (Nahapiet e Ghoshal, 1998: 256), levar ao seu máximo
desenvolvemento (Bligh, Thomas, e McNay, 1999: 10). Na nosa sociedade actual o
coñecemento adquire un papel cada vez máis importante (Sofo, 1999: 78) pola súa
relación cos medios de produción (Drucker, 1993), como competencia (Sveiby, 1997)
e como medio para distinguir as diferentes clases sociais dentro da sociedade (OECD,
1997). Tamén é de sinalarmos que nalgunhas profesións e posicións o coñecemento é
visto como un factor determinante para alcanzar o éxito e o crecemento (Sofo, 1999:
78). Desta forma o poder transfírese a través daqueles que teñen o control da infor-
mación a aquelas persoas que controlan o coñecemento (Ridderstrale e Nordstrom,
2004: 19).

Por outra banda, as competencias, invisibles por si soas (Le Boterf, 2006), existen
cando poden ser demostradas, é dicir, cando as persoas son capaces de aplicar as súas
aptitudes e habilidades nunha actividade profesional (Le Boterf, 2005). Representan
o coñecemento, as habilidades e as capacidades que existen entre e a través dos
empregados ou grupos de traballadores (Ulrich, 1997: 68), son aqueles comportamentos
que as persoas necesitan demostrar (Hoffmann, 1999) para axustar as súas funcións
de forma axeitada (Woodruffe, 1991).
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Estas capacidades oriéntanse ao que as empresas son capaces de facer ou necesitan
para levaren a cabo as súas estratexias (Ulrich, 1997: 63) e, por tanto, requírese que as
organizacións sexan competentes para adoptaren as mellores prácticas de xestión.

Para os individuos chegaren ao estado de inclusión teñen que lograr atinxir o estado
de competencia constantemente no seu peto de competencias, desta forma logran
manterse en condicións de flexibilidade e adaptabilidade a diversas situacións nun
mercado laboral cada vez máis complicado (Cabral-Cardoso, Estêvão e Silva, 2006).
Incluso o valor das organizacións pode ser medido a través dos coñecementos e com-
petencias dos seus empregados (Sveiby, 1997), o que fai recoñecer o valor que os
activos intanxibles posúen na organización.

O coñecemento é un dos recursos que máis se recicla: redúcese, reutilízase e renóvase
constantemente. Por definición o coñecemento está en continuo cambio, sofre máis
transformacións que calquera outro intanxible (Sofo, 1999: 23). Por outra banda, a
competencia laboral refírese á capacidade das persoas para responderen de forma
axeitada aos cambios e transformaren as súas competencias, e ao xeito en que estas
competencias se empregan co fin de lograr un rendemento e uns resultados superiores
(Ulrich, 1997: 172).

Estas capacidades fan referencia ao que nunha empresa é capaz de facer, ou ten que
facer para levar a cabo as súas estratexias. As competencias, de forma xeral, poden
representar os coñecementos, habilidades e capacidades que existen entre e a través
dos traballadores e os grupos de empregados (Ulrich, 1997: 63-68). As organizacións
que teñen éxito utilizan un enfoque profesional e sistemático para xestionar os seus
recursos máis vitais, como o capital intelectual e humano, que consideran realmente
un activo (Ridderstrale e Nordstrom, 2004: 175). Trátase de solucións creativas que
axudan a organización a avanzar cara aos seus obxectivos estratéxicos (Carnevale,
Grainer, e Meltzer, 1990: 29-30).

As organizacións son capaces de aprender estas novas formas de xestión, é dicir, o
resultado das experiencias de aprendizaxe e o seu desenvolvemento non é simple-
mente un conxunto de habilidades novas, senón que se traduce na capacidade de apli-
car estas habilidades e coñecementos (Ulrich, 1997: 145) para o progreso da organi-
zación. Na seguinte epígrafe trataremos exemplos de casos de éxito na xestión do
capital intanxible en diferentes organizacións.
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4. A importancia da axeitada xestión do capital intanxible nas organizacións:

casos de éxito

Desde a década dos noventa, e con maior prema na actualidade pola situación
conxuntural que se vive, existe un movemento de traballadores que deciden buscar e
desenvolver novas carreiras profesionais noutros países, o que se coñece polo nome
de fuga de cerebros. As motivacións da mobilidade arestora, con todo, non son as
mesmas que hai uns anos.

A dificultade da atracción e retención do talento por parte das empresas, así como o
fenómeno da fuga de cerebros, fican plasmados nas predicións do IV Informe de
xestión de persoas no ano 2020 elaborado pola consultora PricewaterhouseCoopers
(2010), que se centra na mobilidade do talento e en que se tivo en conta a opinión da
alta dirección e dos profesionais de 900 empresas. Segundo este informe no ano 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 13 en 1988 aos
33 en 2020. Os sectores que atraerán máis traballadores doutros países serán a enerxía
e a construción, sectores que na actualidade reflicten altas taxas de paro en España.

Tendo en conta o exposto anteriormente, as empresas están a deseñar boas prácticas
dirixidas a estas áreas dentro das súas políticas de recursos humanos e responsabilidade
social empresarial. Estas accións oriéntanse sobre todo a facilitar a retención, atrac-
ción e formación do talento, así como facer máis sustentables as organizacións ao
longo do tempo.

As boas prácticas que imos presentar a continuación neste traballo son as relativas ás
accións encamiñadas ao voluntariado corporativo, a cultura do benestar e a concilia-
ción. No entanto, antes de falarmos delas imos presentaremos a definición de
voluntariado corporativo de Sajardo e Ribas (2010), segundo a cal é «aquel conxunto
de proxectos desenvolvidos pola empresa en que interveñen os empregados, tanto
activos como xubilados, cuxo fin é contribuír ao desenvolvemento social, á conserva-
ción do medio ou á cooperación con países en desenvolvemento, entre outros, así
como a calquera outro obxectivo social que tanto a empresa como os traballadores
consideren de interese». Así, a mobilidade do talento, o investimento do tempo e a
enerxía do cadro de persoal a favor do desenvolvemento social teñen como finalidade
a motivación e fidelización dos traballadores que participan en actividades de carác-
ter voluntario.
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A continuación resaltamos os datos máis relevantes do informe elaborado polo Ob-
servatorio do Voluntariado Corporativo sobre o estado deste en España no ano 2009.
Como principais datos cabe sinalarmos que un 70,3% da mostra de empresas con
máis de 500 traballadores desenvolve voluntariado corporativo. As cidades con maior
actividade nestas prácticas son Madrid, cun 7,9%, e Barcelona, cun 4,2%. Os repre-
sentantes das empresas afirman nun 49,1% que as accións de voluntariado corporati-
vo gardan relación coa estratexia de negocio.

No tocante á cultura do benestar, as investigacións actuais establecen que a mellor
forma de implantar esta cultura é a través de programas de promoción no lugar do
traballo. Como se indica na Declaración de Luxemburgo (ENWHP, 1997: 2) «o futu-
ro das empresas depende, en gran medida, de que o seu persoal estea ben preparado e
motivado e san». As prácticas de benestar, xa que logo, poden transformar as organi-
zacións, no sentido de estas lograren incrementar o rendemento e a produtividade dos
empregados, así como a súa fidelidade e o compromiso cara á compañía, alén de
mellorar a satisfacción laboral dos traballadores. Ademais, a asociación dos benefi-
cios do benestar con elementos como a retención do talento, a creatividade ou a inno-
vación son razóns suficientes como para considerar o benestar unha clave estratéxica.
Canto ás boas prácticas relacionadas coas medidas de conciliación e corresponsabili-
dade, estas agrúpanse en cinco categorías. A primeira relaciónase coas medidas de
flexibilización da relación laboral; dentro da segunda entran as medidas de flexibili-
zación dos tempos de traballo; a terceira ten a ver coa flexibilización do lugar de
traballo; a cuarta, pola súa vez, fai referencia ás prestacións sociais das empresas
relacionadas coa conciliación da vida laboral, persoal e familiar; e, por último, a quin-
ta categoría identifícase coas prácticas relacionadas coa cultura e as políticas de re-
cursos humanos.

No marco destas boas prácticas as empresas implementan diferentes programas, algúns
exemplos dos cales, os máis relevantes, relacionamos a seguir.

• Voluntariado corporativo

– Fundación Adecco, «Low Cost, axudar custa moi pouco», acción de voluntariado
empresarial na zona costeira de Santa Helena (Ecuador) para o fortalecemento dos
valores e da cultura da organización.

– Telefónica, SA, Programa Proniño, de erradicación progresiva do traballo infantil
en América Latina a partir da mellora educativa utilizando as capacidades
tecnolóxicas e de xestión do Grupo Telefónica.
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• Cultura do benestar

Sanitas, programa de produtos e servizos médicos para mellorar a calidade de vida
das persoas.

• Xestión do talento e conciliación

– PortAventura University, programa específico para a formación e retención dos
recursos humanos de PortAventura.

– La Caixa, Pacto de igualdade e conciliación para lograr harmonizar a vida persoal,
profesional e familiar das persoas.

– NH Hoteles, programa específico para formar e reter os futuros directivos desta
cadea hoteleira.

• Igualdade de oportunidades

– DKV Seguros, Fundación DKV Integralia, que pretende a integración laboral das
persoas con enfermidades dexenerativas e con discapacidades graves.

– Ikea Ibérica, SA conta cun plan de conciliación e igualdade que contén 80 medidas
nas áreas de selección, contratación, igualdade, saúde e violencia de xénero.

Entre as empresas nacidas en Galicia cómpre salientarmos o caso de Gadisa, que
desenvolve accións relativas á cultura e a lingua galega con apoio á publicación de
libros neste idioma, así como tamén patrocina diferentes obras e equipos deportivos
dentro da comunidade galega e o norte de Castela e León. Outro exemplo é o de
Galopín Parques, empresa implicada mediante accións de voluntariado corporativo e
a potenciación do medio na súa zona xeográfica.

Por outra banda, as boas prácticas relacionadas coa responsabilidade social non son
inherentes a unha única zona xeográfica, como podemos observar a través dos seguintes
exemplos que atopamos en México, con numerosos casos de éxito representativos
neste país.

– O grupo cervexeiro Cuauhtémoc Moctezuma, de moita tradición do país, desenvolve
e implanta programas para a optimización de empaquetaxes, o que resulta interesante
do punto de vista do coidado do medio.

– Cemex, dedicada ao sector da construción, preocúpase polo impacto que provoca
no seu contorno, os seus grupos de interese e a sustentabilidade, con programas rela-
tivos á súa escola de construción.
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– A empresa Vitro, dedicada á fabricación e comercialización de vidro, implanta e
desenvolve programas orientados ao interese por un mundo transparente, entre outros.

En definitiva, o voluntariado corporativo pode considerarse como unha ferramenta
estratéxica no ámbito empresarial, con independencia do tamaño da empresa, o sector
e a localización.

5. Conclusións

Tal e como intentamos deixar patente ao longo de este artigo, nas empresas a xestión
require estar orientada cara á súa sustentabilidade, integrando políticas que busquen a
creación de beneficios mutuos tanto para a organización como para os seus colabora-
dores. Esta forma de actuar encamíñaas á reflexión sobre as necesidades de forma-
ción, desenvolvemento de habilidades e adquisición de coñecementos que os
traballadores teñen ou deberían ter ao longo da súa vida profesional. Estas mesmas
actividades seranlle útiles ante unha eventual transición de actividades ou ben para un
período de postemprego.

As accións enfocadas á conciliación da vida persoal que poden facer que as empresas
destaquen fronte á súa competencia no tocante á atracción e retención do talento, que
se encadran en cinco categorías, promoven a estabilidade e a flexibilidade dos cola-
boradores e aumentan a súa produtividade e a motivación. Cómpre sinalarmos, de
igual maneira, que a cultura do benestar e o voluntariado corporativo proporcionan
beneficios ás empresas e aos seus colaboradores, de forma que supoñen unha vantaxe
competitiva fronte ao resto de empresas. Cabe mencionarmos que as medidas tratadas
ao longo do noso traballo se recollen normalmente nos denominados relatorios de
sustentabilidade elaborados polas empresas, polo que se establece unha conexión coa
área da responsabilidade social que están a desenvolver as organizacións.

As organizacións poden utilizar o voluntariado corporativo e as prácticas de benestar
como ferramenta estratéxica para implantar na organización en función da cultura e
os grupos de interese. As características propias da empresa a idade, o tamaño e o
número de persoas dentro da organización, así como a súa localización, non son
limitacións para a implantación destas prácticas, que poden utilizarse como vantaxe
competitiva fronte a outras empresas do sector e como ferramenta para captar e reter
o talento.
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Resumo

Este comentario trata dunha recente sentenza do Tribunal Supremo que casou outra proceden-

te do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en que se determina que os traballadores que

prestan servizos a través das empresas públicas que xestionan as competencias autonómicas

en materia de prevención e extinción de incendios –neste suposto, a Empresa Pública de Servizos

Agrarios Galegos (SEAGA)– están unidos a elas non por contratos temporais de obra ou

servizo, senón por outros por tempo indefinido de carácter descontinuo.

Palabras chave: contrato de obra ou servizo determinados, traballador indefinido descontinuo,

prevención e extinción de incendios.

Abstract

This paper is about a recent judgment of the Supreme Court who has quashed another from

the High Court of Justice of Galicia and determines that employees who provide services

through state-owned companies managing autonomic competences in prevention and

firefighting [in this case, the Public Company of Agricultural Service (SEAGA)], are linked to

those not by temporary employment contracts for work or service, but by others for intermittent

employment.

Keywords: employment contract for work or service, intermittent employment worker,

prevention and firefighting.

LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 259-266



259

1. A Sentenza do Tribunal Supremo do 22 de setembro de 2011 foi ditada no recurso
para a unificación da doutrina 12/11 contra a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia do 5 de novembro de 2011, que pola súa vez se ditara para resolver un
recurso de suplicación previo contra outra sentenza do Xulgado do Social n.º 3 de
Ourense. Nela procedeuse a dar un paso adiante na consideración do persoal dos
servizos de brigadas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais
na nosa comunidade –con doutrina extensible a calquera empresa pública que xestionar
as competencias autonómicas na devandita materia– como traballadores indefinidos
descontinuos, e este cambio xurisprudencial consolidouse con diversas sentenzas do
mesmo tribunal1 que veñen estender esta doutrina sobre calquera empresa pública con
similares características á aquí axuizada.

Para advertir en que consistiu o cambio xurisprudencial e o miolo da cuestión, é pre-
ciso delimitarmos cunhas pinceladas cal foi o marco fáctico, a saber:

a) O traballador demandante prestaba servizos como peón para a demandada, que era
a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA2 (a partir de agora, SEAGA), a
través dun contrato de obra ou servizo determinados que se vinculaba cunha encomenda
de xestión atribuída pola Xunta de Galicia á empresa para o servizo de prevención e
defensa contra incendios forestais (a partir de agora, SPDCIF).

b) A devandita encomenda facíase anualmente.

c) Nunha determinada data, decembro de 2009, comunícaselle a fin da obra.

d) A empresa SEAGA ten como obxecto social todo tipo de actuacións, obras, traballos
e prestacións de servizos en materia forestal, especialmente as relacionadas coa pre-
vención e a loita contra os incendios forestais.

1 Entre outras moitas, por exemplo, as sentenzas do Tribunal Supremo do 27 de setembro de 2011,

recurso de casación para a unificación da doutrina 3135/10; 27 de setembro de 2011, recurso de casación

para a unificación da doutrina 3985/10; 27 de setembro de 2011, recurso de casación para a unificación

da doutrina 4095/10; 28 de novembro de 2011, recurso de casación para a unificación da doutrina 1157/

2011; 16 de febreiro de 2012, recurso de casación para a unificación da doutrina 2537/11; 22 de febreiro

de 2012, recurso de casación para a unificación da doutrina 2537/11; 12 de marzo de 2012, recurso de

casación para a unificación da doutrina 2152/11; 3 de abril de 2012, recurso de casación para a unificación

da doutrina 2152/11; 24 de abril de 2012, recurso de casación para a unificación da doutrina 2260/11. En

Galicia tamén comezaron a adaptarse a este criterio as resolucións do Tribunal Superior de Xustiza. Por

todas, véxanse as sentenzas do 19 de decembro de 2011, recurso 4096/11; e 9 de maio de 2012, recurso

1161/12.

2 O seu sitio web ten o enderezo <http:// www.epseaga.com>.
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e) A SEAGA traballa mediante encomendas de xestión da Consellería do Medio Rural
(Xunta de Galicia).

f) A demanda de despedimento foi estimada parcialmente e este declarouse impro-
cedente.

g) Recorrida a sentenza de instancia ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
pola SEAGA, revogouse e desestimouse a demanda por despedimento do traballador,
polo que se validou a extinción por fin de obra.

h)  Esta última sentenza foi recorrida en casación para a unificación da doutrina, por
causa do cal se dita a sentenza que agora se está a comentar.

2. A cuestión que se debate nesta interesante sentenza é a natureza dos servizos pres-
tados polos traballadores dos SPDCIF non directamente ás comunidades autónomas,
senón a través das empresas públicas creadas por estas para a realización de
encomendas, acordadas polos correspondentes gobernos autonómicos e articuladas
–para os traballadores que son empregados– como se de contratos temporais de obra
ou servizo determinados se tratase, limitando a duración do contrato á da encomenda.

Con todo, nun paso cara á protección dos dereitos dos traballadores, o Alto Tribunal
vén considerar fraudulento este modo de actuación, pois entende que as devanditas
encomendas son cíclicas e a figura que debería empregarse é a do contrato indefinido
de carácter descontinuo. De feito, tras constatar a existencia da contradición, declara
que a doutrina correcta é a contida na sentenza de contraste achegada polo recorrente,
a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Aragón do 15 de decembro de 2003
(recurso 1057/03), que establecía o seguinte: «O servizo de prevención e extinción de
incendios forestais forma parte da actividade permanente e habitual que é propia da
empresa pública que o ten encomendado, e trátase, ademais, dunha necesidade que
todos os anos se mostra e repite ciclicamente no tempo, aínda que non coincidan con
exactitude as datas. Chégase á conclusión de que existe un contrato indefinido de
carácter descontinuo, posto que se produce unha necesidade de traballo de carácter
intermitente ou cíclico, ou o que é igual, en intervalos temporais separados mais reite-
rados no tempo e dotados dunha certa homoxeneidade».
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Sobre esta base argumental, sostense que a solución agora adoptada xa se mantiña
desde había varios anos3 e que vén dar un xiro a unha antiga doutrina4 en que se
interpretaba que as actividades –análogas á agora axuizada– consistían «na realiza-
ción de obra ou servizo determinados con autonomía e substantividade propia dentro
da actividade da empresa (referida neste caso, como xenericamente indica o seu pro-
pio nome, á conservación da natureza). É claro, ademais, que a súa execución non é
ilimitada no tempo, mais si de duración en principio incerta. Non se descoñece a
reiteración con que o feito do incendio forestal se produce na época estival de cada
ano, mais iso non é suficiente para fundamentar a estimación de que se está ante unha
contratación de carácter fixo, periódico e descontinuo».

Para fundamentar esta postura agora abandonada achegábanse tres argumentos: (a) o
feito da dependencia orzamentaria do organismo demandado, de modo que só poderá
proporcionar a cobertura necesaria para a vixilancia e extinción dos incendios en
función das súas dispoñibilidades de tal orde, que poden diferir dun ano a outro; (b)
poden tamén variar as planificacións anuais, cos seus concretos e obxectivos es-
pecíficos, para atender as características de cada tempada; e (c) a propia natureza do
traballo que cómpre desenvolver, que é para cada período concreto, e non con carác-
ter permanente.

Na xustificación do cambio de criterio empréganse argumentos xa coñecidos sobre a
definición dos traballos de obra ou servizo determinados e a súa diferenciación con
respecto aos indefinidos descontinuos, e faise fincapé sobre a propia configuración da
empresa pública no Decreto autonómico 260/2006, do 28 de decembro (DOG do 18
de xaneiro de 2007). Así, esta créase como un medio de xestión ou execución das
funcións propias de Galicia, que lle corresponden en exclusiva, particularmente das
previstas no artigo 27.10 do Estatuto de autonomía, que di isto: «No marco deste
estatuto corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva das
seguintes materias:... 10. Montes, aproveitamentos forestais, vías pecuarias e pastos
sen prexuízo do disposto no artigo 149.1.23 da Constitución».

3 Cítanse como precedentes as sentenzas do Tribunal Supremo do 6 de marzo de 2007, recurso de casación

para a unificación da doutrina 409/06; e 14 de marzo de 2003, recurso de casación ordinaria 78/02.

4 Cítanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 10 de xuño de 1994, recurso de casación para a unificación

da doutrina 276/94; 3 de novembro de 1994, recurso de casación para a unificación da doutrina 807/94;

e 10 de abril de 1995, recurso de casación para a unificación da doutrina 1223/94.
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En calquera caso, estas funcións instrumentais desenvolvidas pola SEAGA por conta
da Administración pública galega póñense en relación co criterio que distingue entre
as dúas figuras contractuais que se acaban de mencionar –contrato temporal e indefi-
nido de carácter descontinuo– e chégase á conclusión de que o recurso á primeira é
indebido en casos como este. Isto é así porque mentres o contrato temporal está
xustificado cando «a necesidade de traballo é, en principio, imprevisible e queda fóra
de calquera ciclo de reiteración regular», o contrato indefinido de carácter descontinuo
ten lugar «cando, con independencia da continuidade da actividade da empresa, se
produce unha necesidade de traballo de carácter intermitente ou cíclico, é dicir, en
intervalos temporais separados mais reiterados no tempo e dotados dunha certa
homoxeneidade»5.

Ademais, esa delimitación entre unha ou outra modalidade de contratación laboral
mantense tamén nos supostos en que unha administración pública é a empregadora,
con exclusión dos argumentos relacionados coa existencia de partidas orzamentarias
ou a variedade de convenios colectivos6.

Sobre estes parámetros xurídicos e os fácticos a que se fixo referencia na primeira
epígrafe, o Tribunal Supremo estende ás empresas públicas a mesma solución aplica-
da sobre as administracións públicas, pois aínda que teñan forma de sociedade anóni-
ma serven para cumprir, realizar ou dar satisfacción a competencias exclusivas das
comunidades autónomas.

3. A doutrina fixada por esta sentenza, e xa consolidada7, supuxo unha decidida apos-
ta pola protección dos dereitos dun colectivo que destaca polas súas condicións pre-
carias, ao pasaren de simples traballadores temporais por obra ou servizo determina-

5 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 1 de outubro de 2001, recurso de casación para a

unificación da doutrina 2332/00; e 12 de decembro de 2008, recurso de casación para a unificación da

doutrina 775/07.

6 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 8 de febreiro de 2007, recurso de casación para a

unificación da doutrina 2501/05; 21 de xaneiro de 2009, recurso de casación para a unificación da

doutrina 1627/08; 14 de xullo de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 2811/08; e 15

de setembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 4303/08.

7 Xa se citaron os múltiples pronunciamentos do Tribunal Supremo e do Tribunal Superior de Xustiza de

Galicia que o seguiron.
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dos –co que iso significa canto á súa suxeición a certas veleidades– a indefinidos de
carácter descontinuo, o que implica a súa falta de temporalidade e o chamamento
todos os anos que se produza a convocatoria dos servizos. Porén, bótase de menos
unha solución un pouco máis valente por parte do Tribunal Supremo, cun paso máis
na súa liña xurisprudencial, tendo en conta que –na miña opinión– o razoamento
carece dun estadio lóxico intermedio que non se deu ou, cando menos, non se formulou
de xeito expreso.

Se nunha primeira etapa o SPDCIF era basicamente temporal e os traballadores con-
tratados para prestaren os seus servizos nel tiñan tamén esa natureza, na segunda
comeza a xermolar a idea de que eses servizos –prestados directamente polas comuni-
dades autónomas– son indefinidos descontinuos coas consecuencias inherentes a iso;
e nunha terceira, para evitar a atribución de responsabilidades laborais e sociais aos
devanditos entes territoriais, créase unha empresa pública nacional, a famosa Empre-
sa de Transformación Agraria SA ou, como é coñecida, Tragsa8, que asumiría a través
de encomendas a prestación daqueles servizos, de maneira que só cando recibise unha
encomenda (adxudicación) contrataría os traballadores con contratos de obra ou servizo
determinados, e así se estivo asumindo polas diversas resolucións que se ditaron so-
bre a devandita empresa e as que en cada autonomía puideron substituíla9.

Así chegouse a unha cuarta etapa, a que representa a Sentenza do Tribunal Supremo
do 22 de setembro de 2011, en que se establece que eses traballadores contratados
polas empresas públicas autonómicas para servizos forestais non poden considerarse
temporais, senón indefinidos descontinuos, polos motivos que se expresaron. Pois
ben, situados nesa cuarta etapa, falta un paso lóxico, porque para a empresa que presta
servizos (SEAGA) só pode entenderse a súa necesidade de man de obra de maneira
temporal, dado que depende da encomenda realizada, de maneira que se esa non se
fixese, non tería que contratar uns traballadores que non precisaría, e cando a
encomenda remata os asignados para cubrila sóbranlle.

8 O Grupo Tragsa está formado por empresas de capital integramente público: Tragsa (Empresa de

Transformación Agraria SA) e a súa filial Tragsatec (Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA), e o seu

réxime xurídico recóllese no Real decreto 1072/2010, do 20 de agosto, polo que se desenvolve o réxime

xurídico da Empresa de Transformación Agraria Sociedade Anónima e das súas filiais. Para máis

información pode consultarse o seu sitio web, co enderezo <http://www.tragsa.es>.

9 En Galicia fíxoo a SEAGA, á cal se refire a sentenza que se comenta.
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Coido que isto resulta facilmente comprensible, salvo que o que en realidade se estea
a soster10 sexa que estas empresas son ben prestatarias de man de obra das
administracións públicas, ben uns entes interpostos que formalmente se sitúan entre
os traballadores e as verdadeiras empresarias, as comunidade autónomas, o que habería
de combaterse levantando o veo. Por iso entendo que o Tribunal Supremo, ao obviar
esta cuestión, saltou á consecuencia aplicable á natureza do vínculo, eludiu o que é o
miolo de todos estes servizos forestais e evitou atribuír a responsabilidade á comunidade
autónoma contratante.

De feito, esta cuestión apúntase de esguello no quinto apartado do cuarto fundamento
xurídico, ao diferenciar entre supostos en que a empresa pública era única para pres-
tar o servizo na comunidade –caso presente– e outros en que existe outra empresa
dedicada á mesma actividade ou se acode á contratación dunha empresa pública de
ámbito estatal, sen vínculo, por tanto, de forma directa coa comunidade autónoma.
Noutras palabras, cando a empresa pública sexa autonómica (100% do capital social)
e única, os traballadores son indefinidos descontinuos, mais se se acode a empresas
externas ou hai realmente competencia, non; logo, no primeiro caso asúmese que
quen está realmente detrás da empresa de servizos é a administración pública autonó-
mica, que emprega como pantalla aquela para realizar actividades propias da súa com-
petencia.

10 Pode verse un desenvolvemento completo sobre esta cuestión en DE CASTRO MEJUTO, L. F. (2009)

«Criterios jurisprudenciales sobre el contrato de obra o servicio determinado y su valoración» Anuario

de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña 13, pp. 74-75.
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Resumo

A perspectiva conflitual aplicable ao contrato de embarque exposta pola Sentenza do Tribunal

de Xustiza da Unión Europea do 15 de decembro de 2011 encerra diversas interrogantes no

tocante á interpretación que debe dárselle ao criterio dos puntos de conexión contido no Con-

venio de Roma do 19 de xuño de 1980, sobre a lei aplicable ás obrigas contractuais, nos

supostos de reclamación dunha indemnización no contexto dunha resolución eventualmente

ilícita. Desde certo punto de vista, pode dicirse que nesta sentenza o TXUE optou perigosamente

por unha interpretación paralela dos conxuntos normativos do dereito internacional privado

aplicables ao contrato de traballo, obviando os distintos obxectivos que persegue cada un

deles. Esa interpretación que ten a súa causa na vontade de aplicar extensivamente o criterio

da lex loci laboris comporta importantes consecuencias para os supostos derivados do contra-

to de embarque.

Palabras chave: contrato de embarque, buque, competencia xudicial internacional, xente do

mar.

Abstract

The perspective of conflict applicable to the shipmen contract posed by the judgment of the

Court of Justice of the European Union (EUCJ) of 15 December 2011 encloses diverse questions

regarding the interpretation that should be given to the points of connection contained in the

Rome Convention, of 19 June 1980, on the law applicable to contractual obligations in relation

with claims for compensation in the context of a possibly illicit resolution. From a particular

point of view, we can say that in this judgment the EUCJ has opted dangerously for a parallel

interpretation of regulations of private international law applicable to the employment contract,

overlooking the distinct aims pursued by each of them. This interpretation, based on the will to

apply extensively the criterion of the lex loci laboris, has important consequences for the

assumptions derived from the shipment contract.

Keywords: shipment contract, fuselage, international jurisdiction, seafarers.
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1. Introdución

Para as persoas que nos dedicamos ao estudo da perspectiva conflitual1 aplicable ao

contrato de embarque2, a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE)

do 15 de decembro de 2011, relativa a un suposto de reclamación dunha indemniza-

ción no contexto dunha resolución –eventualmente ilícita– do contrato de traballo

dun enxeñeiro de máquinas que viñera prestando servizos a bordo de diversos bu-

ques, non pasou desapercibida, xa que encerra diversas interrogantes a respecto da

1 En xeral, inter alia, véxanse BLANC-JOUVAN, X. (1989) «L’internationalisation des rapports de travail»

en VV. AA. Les transformations du droit du travail: études offertes à Gérard Lyon-Caen. París, Dalloz,

pp. 67-82. CASADO ABARQUERO, M. (2008) La autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo inter-

nacional. Pamplona, Aranzadi. COURSIER, P. (1993) Le conflit de lois en matière de contrat de travail:

étude en droit international privé français. París, LGDJ. FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2006) La determi-

nación de la ley aplicable al contrato de trabajo internacional (estudio del Convenio de 19 de junio de

1980, hecho en Roma, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales). Pamplona, Aranzadi.

GARDEÑES SANTIAGO, M. (2005) «Normas materiales imperativas o leyes de policía en materia de trabajo:

sus problemas de aplicación en el espacio intracomunitario de relaciones laborales» en VV. AA. Estudos

em memória do professor doutor António Marques dos Santos. Coímbra, Edições Almedina, pp. 381-

-413. JUÁREZ PÉREZ, P. (2000) Las relaciones laborales en los grupos internacionales de sociedades.

Granada, Comares. MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P. (2006) Competencia judicial y ley aplicable al contrato de

trabajo con elemento extranjero. Valladolid, Lex Nova. LYON-CAEN, G. (1991) Les relations de travail

internationales. París, Editions Liaisons. MOLINA MARTÍN, A. M. (2010) La movilidad geográfica in-

ternacional de trabajadores. Régimen jurídico-laboral. Pamplona, Aranzadi. MORGENSTERN, F. (1987)

Conflictos internacionales de derecho laboral. Investigación sobre la ley aplicable a la relación laboral

internacional. Madrid, Ministerio de Traballo e Seguridade Social. MOURA RAMOS, R. M. (1990) Da lei

aplicável ao contrato de trabalho internacional. Coímbra, Edições Almedina. PALAO MORENO, G. (2000a)

Los grupos de empresas multinacionales y el contrato individual de trabajo. Valencia, Tirant Lo Blanch.

SABIDO RODRÍGUEZ, M. (2009) La protección del trabajador en sucesiones internacionales de empresas.

Pamplona, Aranzadi. SERRANO OLIVARES, R. (2000) La movilidad geográfica transnacional. Madrid, La

Ley. ZABALO ESCUDERO, M. E. (1983) El contrato de trabajo en el derecho internacional privado espa-

ñol. Barcelona, Bosch. Tamén, SERRANO GARCÍA, M. J. (2011) Competencia judicial y ley aplicable en el

ámbito de los contratos de trabajo internacionales. Conversión del Convenio de Bruselas y del Conve-

nio de Roma en reglamentos comunitarios. Madrid, Editorial Reus. De maneira recente, así mesmo,

ORLANDINI, G. [en liña] Il rapporto di lavoro con elementi dei internazionalità. I Working Papers, CSDLE

Massimo D’Antona. Dispoñible no enderezo web <http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/

orlandini_137-2012it.pdf>.

2 Por exemplo, GUADAGNA F. (2006) «Internazionalizzazione degli equipaggi e legge applicabile ai rapporti

di lavoro» Il Diritto marittimo vol. 108, n.º 3, p. 668 e ss. Así mesmo, neste contexto deben analizarse os

estudos realizados polo prof. P. Chaumette, en concreto e en relación con este asunto particular, véxase

[en liña] «Bref commentaire de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 15 décembre

2011, Jan Voogsgeerd», dispoñible no enderezo web <http://www.obs-droits-marins.fr/4/

publication.php?LGG=sp>. Máis recente, recomendo vivamente a lectura de CARBONE, S. M. (2010a)

Conflits de lois en droit maritime. [s. l.], L’Académie de Droit International de la Haye, e moi particular-

mente as pp. 147-202, dedicadas ás relacións laborais no sector marítimo.
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interpretación que debe dárselles aos puntos de conexión contidos no Convenio de

Roma, do 19 de xuño de 1980, sobre a lei aplicable ás obrigas contractuais (en diante

CR3), e por extensión ao disposto no Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento

Europeo e do Consello, do 17 de xuño de 2008, sobre a mesma cuestión (en diante

Roma I4)]. Particularmente, trátase dun pronunciamento que responde unha interro-

gante formulada por un tribunal belga sobre o alcance do criterio contido no art. 6.2.b)

do CR (hoxe art. 8.3 de Roma I), isto é, en relación coa interpretación que cómpre

darlle á noción de establecemento contida nas citadas normas. Como se verá, trátase

dun suposto que en si mesmo considerado non parece presentar dificultades engadidas

aos supostos que con carácter xeral se producen neste ámbito concreto ou, máis

amplamente, no contexto dos contratos de traballo plurilocalizados. Con todo, a inci-

dencia dalgún pronunciamento anterior sobre as regras conflituais aplicables ao con-

trato de traballo após a comunitarización do instrumento de aplicación converte esta

sentenza nunha escusa perfecta para abordarmos de novo a análise das regras conflituais

aplicables á relación xurídico-laboral que une os traballadores do mar cos seus

empregadores.

3 DOUE L266, do 9 de outubro de 1980.

4 DOUE L177, do 4 de xullo de 2008. Sobre o particular, con carácter xeral, véxanse GARCIMARTÍN

ALFÉREZ, F. J. (2008) «El Reglamento Roma I sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto

ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?» La Ley 6957. KENFACK, H. (2009) «Le règlement (CE)

593/2008 du 17 juin 2008 sur a loi applicable aux obligations contractuelles (Roma I), navire stable aux

instruments efficaces de navigation?» Journal du Droit International vol. 136, n.º 1, pp. 1-39. LAGARDE,

P. e TENENBAUM, A. (2008) «De la convention de Rome au règlement Rome I» Revue Critique de Droit

International Privé vol. 97, n.º 4, p. 727 e ss. UBERTAZZI, B. (2008) Il regolamento Roma I sulla legge

applicabile alle obligazioni contrattuali. Milán, A. Giuffrè Editore. GUZMÁN ZAPATER, M. (2009) «El

Reglamento CE n.º 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ley aplicable a las obligacio-

nes contractuales: régimen general, contratos de consumo y contrato individual de trabajo» Aranzadi

Civil-Mercantil 12. Desde a nosa perspectiva, véxase GARDEÑES SANTIAGO, M. (2008) «La regulación

conflictual del contrato de trabajo en el Reglamento Roma I: una oportunidad perdida» Anuario Español

de Derecho Internacional Privado 8, pp. 387-424. DI FILIPPO, M. (2008) «La legge applicabile al contratto

di lavoro subordinato tra la Convenzione di Roma e la proposta di Regolamento presentata dalla

Commissione nel 2005» en VV. AA. Hacia un derecho conflictual europeo: realizaciones y perspecti-

vas. Sevilla, Universidade de Sevilla, pp. 81-90. MOLINA MARTÍN, A. M. (2010) «Nuevo sistema de

determinación del derecho aplicable en supuestos de movilidad geográfica internacional de trabajado-

res: el reglamento Roma I» en VV. AA. Los mercados laborales y las políticas sociales en Europa. XX

Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Logroño, 28 y 29 de mayo de 2009.

Madrid, Ministerio de Traballo e Inmigración, pp. 236-261. Recentemente tamén CARRILLO POZO, L. F.

(2011) «La ley aplicable al contrato de trabajo en el Reglamento Roma I» Civitas 152, pp. 1023-1068.
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En efecto, estamos a referirnos á interpretación efectuada no caso Koelzsch5, onde

como é sabido o TXUE se enfrontou á interpretación do criterio da lex loci laboris no

contexto do traballo prestado en itinerancia (en concreto tratábase dun transportista

por estrada). De acordo con tal interpretación, enténdese por lex loci laboris tanto o

lugar onde con carácter habitual o/a traballador/a presta servizos como o lugar desde

o cal ou a partir do cal realiza a súa actividade, e determínase ademais que este primeiro

criterio conflitual se erixe no principal e case exclusivo nos supostos de litixios deri-

vados de prestacións de traballo localizadas en máis dun país. Como queira que desde

o meu punto de vista a sentenza apenas anotada pode ser cando menos cualificada

como controvertida, non cabe menos que volvermos sobre todas estas cuestións, aínda

que partindo do suposto de feito que se expón no caso resolto o 15 de decembro de

2011. Evidentemente, co anterior non se quere dicir que vaiamos analizar con detemento

a sentenza de marzo do ano pasado, xa que corresponde facelo noutro lugar e con

acougo, senón estudar o alcance e o impacto que sobre a interpretación do apartado b)

da alínea 2 do art. 6 do CR (art. 8.3 de Roma I) tivo aquela e que é o que se resolve na

sentenza que comentamos.

En consecuencia, ao longo das páxinas que seguen trataremos de abordar o conflito

exposto no litixio de que trae causa a sentenza de decembro do 2011, para o cal en

primeiro lugar abordaremos os feitos que motivaron tal conflito e as cuestións prexu-

diciais formuladas ao TXUE; en segundo lugar exporemos de maneira sucinta os crite-

rios conflituais contidos nas normas apuntadas, e en terceiro e último lugar procedere-

mos a analizar cantas cuestións se presentaren de maneira detida e con espírito crítico.

2. Feitos que fundamentan o litixio e cuestións prexudiciais

A sentenza que se vai analizar é consecuencia dun procedemento prexudicial exposto

ao TXUE de acordo co disposto no art. 267 do Tratado de funcionamento da UE por

parte dun tribunal belga (Hof van Cassatie belga) en relación coa interpretación que

debe dárselle ao art. 6.2.b) do CR e, por extensión, ao disposto no art. 8.3 de Roma I,

5 STXUE do 15 de marzo de 2011, asunto C-29/10, comentada por ZANOBETTI, A. (2011) «Employment

Contracts and the Rome Convention: The Koelzsch ruling of the European Court of Justice» Cuadernos

de Derecho Transnacional vol. 3, n.º 2, pp. 338-358. Tamén por JAULT-SESEKE, F. (2011) «Jurisprudence.

Union européenne» Revue Critique de Droit International Privé [s. n.], p. 447.
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dada a substitución daquel por este último a partir do 17 de decembro de 20096.

A solicitude de interpretación de tal precepto exponse a propósito dun litixio que

enfronta un traballador de nacionalidade neerlandesa, o Sr. Voogsgeerd, e o seu ante-

rior empresario, a sociedade Navimer, con domicilio social no Gran Ducado de Luxem-

burgo. Ao respecto cómpre sinalarmos que o 7 de agosto do ano 2001 o Sr. Voogsgeerd,

enxeñeiro de máquinas, concluíu un contrato de traballo de duración indeterminada

con Navimer na sede da empresa Naviglobe NV, con domicilio social en Anveres

(Bélxica). No citado contrato de traballo as partes exercitaron a liberdade para a esco-

lla da lei aplicable contida no art. 6.1 do CR (art. 8.1 de Roma I), de tal maneira que

acordaron que a lei aplicable ao citado contrato de embarque sería o dereito luxem-

burgués. Entre os anos 2001 e 2002 o traballador desempeñou servizos como enxe-

ñeiro de máquinas a bordo dos buques MS Regina e Prince Henri (ambos propiedade

da empresa Navimer), e a zona de navegación estendeuse até o mar do Norte.

En abril do ano 2002 Navimer notificou ao Sr. Voogsgeerd o seu despedimento, e non

foi até o 4 de abril do ano 2003 cando o traballador demandou tanto Navimer como

Naviglobe ante o Tribunal de Asuntos Laborais de Anveres, para lles solicitar unha

indemnización por despedimento de acordo coa Lei belga do 3 de xullo de 1978,

sobre os contratos de traballo. En apoio á súa reclamación, o traballador sostivo que a

selección dunha lei aplicable ao contrato de embarque –lémbrese, luxemburguesa–

non podía impedir a aplicación daquelas outras normas imperativas que fosen de apli-

cación en defecto de escolla; entendía que no seu caso particular esas normas impera-

tivas eran as contidas na lei belga en materia de contratos de traballo citada. Coa

finalidade de acreditar que o dereito belga debía ser considerado de aplicación polo

seu carácter imperativo en defecto de elección, o traballador alegou que, por canto el

viñera recibindo instrucións por parte da empresa belga Naviglobe e ademais era

Bélxica o país ao cal volvía tras a realización de cada viaxe, debía de considerarse que

se atopaba vinculado contractualmente á empresa Naviglobe con sede en Anveres,

Bélxica, e non á empresa situada en Luxemburgo, Navimer.

6 Hai que ter en conta que os feitos que suscitan o litixio que traemos a colación datan do ano 2001, polo

que á hora de resolver o conflito o TX interpretou o disposto no CR. A pesar do anterior, e tendo en conta

que o criterio conflitual controvertido –referente ao establecemento contratante– non foi excesivamente

modificado por Roma I, entendemos factible estender as consideracións realizadas supra a este último.

OLGA FOTINOPOULOU BASURKO
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O 12 de novembro de 2004 o tribunal belga encargado do asunto declarouse territo-

rialmente incompetente para se pronunciar sobre a acción contra Navimer; no entan-

to, a respecto de Naviglobe, aínda que admitía a súa competencia, declarou que a

acción contra esta última debía considerarse infundada. O Sr. Voogsgeerd interpuxo

un recurso contra a anterior sentenza ante o Tribunal de Traballo de Anveres, órgano

xurisdicional que se declarou incompetente territorialmente e desestimou canto ao

fondo as pretensións formuladas contra Naviglobe, por considerar que o demandante

non achegara ningunha proba en relación co feito de que fose posto á disposición da

devandita sociedade por Navimer.

Pola súa banda, e polo que se refire á relación laboral con Navimer, o tribunal deter-

minou que, tendo en conta das circunstancias do caso, o Sr. Voogsgeerd non realizara

o seu traballo habitualmente nun só estado membro –neste caso en Bélxica– e consi-

derou, en consecuencia, que non era aplicable o art. 6.2.a) do CR. Para este fin, con-

cluíu que o demandante non tiña contrato de traballo con Naviglobe e que, ademais,

era Navimer a que aboaba o seu salario, alén de ter concertada a súa afiliación cunha

caixa de seguro por enfermidade luxemburguesa. Así mesmo, determinou que o tra-

ballador non demostrara traballar principalmente nas augas territoriais belgas. Como

é factible, daquela, o tribunal considerou que sendo Navimer o establecemento con-

tratante, non cabía aplicar as disposicións do dereito belga, senón as do dereito luxem-

burgués en aplicación do disposto no art. 6.2.b) do CR. A pesar do anterior, o propio

órgano xurisdicional entendeu probados os datos que invocaba o traballador, de acor-

do cos cales Anveres era o lugar desde onde procedía sempre ao embarque e desde

onde recibía as instrucións para cada unha das súas misións. Ante todo o exposto,

procedeu a desestimar a pretensión de indemnización por rescisión abusiva do contra-

to de traballo, xa que se interpuxo logo do vencemento do prazo de tres meses estable-

cido na lexislación luxemburguesa sobre a creación dun rexistro público marítimo.

O Sr. Voogsgeerd, non satisfeito con esta resolución, interpuxo un recurso de casa-

ción contra a parte da sentenza relativa a Navimer, de tal maneira que a partir deste

momento Navimer apareceu como a única demandada. O motivo que sustentou o

recurso de casación baseouse no erro de dereito en que incorreu o tribunal de segunda

instancia en relación coa determinación da lei aplicable ao contrato de traballo. En

apoio deste recurso, o demandante alegou que o devandito tribunal infrinxiu os arts.

1, 3, 4 e 6 do CR ao determinar que as probas presentadas para demostrar que realiza-

ba habitualmente o seu traballo en Bélxica baixo a autoridade de Navigloble eran

irrelevantes a respecto da cuestión da aplicación das disposicións do CR e, en particu-

lar, do art. 6.2.b) deste texto convencional.
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O tribunal que presentou a cuestión prexudicial estimou que estes datos eran exactos

e que en virtude deles cabía considerar Naviglobe –establecida en Anveres– como o

establecemento a que o traballador estaba vinculado para a súa ocupación efectiva no

sentido da norma antes citada. Tendo en conta todas estas consideracións, o tribunal

de casación belga decidiu suspender o procedemento e formularlle ao TXUE unha

serie de cuestións prexudiciais sobre a interpretación do art. 6.2.b) do CR:

1) Debe considerarse que o país en que se atopa o establecemento que contratou o

traballador no sentido do art. 6.2.b) do CR é o país en que se atopa o establecemento

do empresario que contratou o traballador en virtude do contrato de traballo, ou ben o

país en que se atopa o establecemento do empresario a que o traballador está vincula-

do para o desempeño efectivo da súa actividade laboral, aínda que non realice habi-

tualmente o seu traballo nun mesmo país?

2) Debe considerarse que o lugar en que o traballador que non realice habitualmente

o seu traballo nun mesmo país debe presentarse, e en que recibe as ordes e instrucións

administrativas para o desenvolvemento das súas actividades, é o lugar de desempeño

efectivo da actividade laboral no sentido da primeira cuestión?

3) Debe o establecemento do empresario a que o traballador está vinculado para o

desempeño efectivo da súa actividade laboral no sentido da primeira cuestión axustarse

a determinadas esixencias formais tales como, entre outras, posuír personalidade

xurídica ou ben abonda cun establecemento efectivo?

4) Pode valer como establecemento no sentido da terceira cuestión o establecemento

doutra sociedade a que estiver vinculada a sociedade-empresario, aínda cando non se

transmitir a facultade de dirección do empresario a esta outra sociedade?

Como é visible á luz das interrogantes expostas, as cuestións principais a que o TXUE

tivo que enfrontarse son dúas, posto que en última instancia as interrogantes 1.ª e 2.ª

veñen referirse ao alcance do contido no art. 6.2.b) do CR, isto é, a determinar que

debe entenderse polo establecemento contratante referido pola norma: ou ben se entende

o lugar en que o traballador foi contratado en virtude do contrato de traballo, ou ben

se entende que esa noción se corresponde eventualmente co lugar en que desempeña

de xeito efectivo a súa actividade laboral. No tocante ás dúas últimas interrogantes,

ambas versan –en principio– sobre os requisitos xurídicos que debe reunir a noción de

«establecemento» contida no precepto que tratamos; aínda que, como veremos, a úl-

tima das dúbidas expostas merece un tratamento específico ao anoar a noción de

establecemento á de empresario laboral.
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As razóns polas cales é preciso interpretar a noción contida no precepto que tratamos

trae causa na dúbida que se lle expón ao xuíz nacional que coñece o asunto, que ten

que decidir se é de aplicación a lexislación luxemburguesa, en canto que seleccionada

polas partes, ou a lexislación belga e particularmente as súas normas imperativas,

como ordenamento de aplicación a que calquera traballador/a ten dereito no contexto

dun litixio destas características, xa que a electio iuris non pode implicar deixar os

traballadores sen a protección que dispensaren as normas imperativas que foren de apli-

cación en defecto de elección. Evidentemente, a determinación da lei aplicable ao caso

ten unha relevancia fundamental para o traballador implicado, xa que a súa reclamación

de indemnización por resolución ilícita do contrato decaería en caso de ser de aplicación

o dereito luxemburgués ao prescribir o prazo de tres meses disposto nel, mentres que

de se considerar de aplicación o dereito belga, a súa demanda sería estimada.

Tendo en conta as anteriores consideracións, corresponde a continuación expor a gran-

des trazos, naquilo que nos interesa, o xogo das normas contidas no instrumento

xurídico que é obxecto de interpretación co fin de situarmos os lectores ante as

apreciacións que con posterioridade se van realizar e que, en suma, abordan as

interrogantes expostas no contexto do instrumento conflitual que se interpreta.

3. O sistema conflitual aplicable aos contratos de traballo establecido no artigo 6

do Convenio de Roma

Pois ben, para poder desentrañarmos correctamente as cuestións que se lle formulan

ao TXUE, entendo necesario situar os lectores ante o sistema conflitual establecido

no art. 6 do CR. Neste sentido, e antes de calquera outra consideración, cómpre sina-

larmos que esta disposición –do mesmo xeito que a súa homóloga en Roma I (art. 8)–

sustentadora do réxime conflitual aplicable para as relacións individuais de traba-

llo, parte do desexo de ofrecer á parte feble no contrato de traballo unha protección

adecuada, obxectivo este que se configura como o principio esencial da norma7. En

7 Sobre a parte feble na relación contractual véxase, con carácter xeral, GILLIÉRON, P. R. (1979) «La

protection du faible dans les contrats» Revue de Droit Suisse 98, pp. 233-266. En relación coa regulación

específica desta materia no dereito internacional privado e o Convenio de Roma, véxase POCAR, F. (1984)

«La protection de la partie faible en droit international privé» en Académie de Droit International de La

Haye Recueil des Cours t. 188. [s. l.], Martinus Nijhoff, pp. 349-417. SALVADORI, M. M. (1993) «La

protezione del contraente debole (consumatori e lavoratori) nella convenzione di Roma» en Sacerdoti,

G. e Frigo, M. La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali. Milán, A.

Giuffrè Editore, pp. 121-151.
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efecto, esta ratio inspiradora da norma de conflito relativa ao contrato de traballo no

CR (e tamén en Roma I) é a que preside o seu contido, fortemente influenciada pola

necesidade de lle conceder a un dos contratantes unha serie de garantías accionadas a

través de mecanismos do dereito internacional privado como son as normas confli-

tuais materiais, a orde pública internacional e as normas imperativas8, dada a súa

inferioridade socioeconómica e xurídica9. Así, debe terse sempre presente, xa que sen

esta aproximación non podemos entender nin a estrutura nin o significado do precep-

to que tratamos.

Naturalmente, estes mecanismos do ámbito do dereito internacional privado do traballo

e en concreto da produción convencional internacional do CR (e tamén de Roma I)

sostéñense a través do que se veu denominar «a materialización das regras de

conflito»10. Iso significa que a pesar de que o dereito internacional privado emprega

de maneira tradicional normas de conflito neutrais, no sentido de pretender unicamente

a localización no espazo dun ordenamento xurídico concreto aplicable ao contrato

facendo caso omiso da súa regulamentación substantiva interna, no caso do contrato

de traballo estas obedecen á procura de xustiza material11, é dicir, atenden a determi-

nados resultados ou finalidades do sistema do dereito privado interno12. Así, pode

8 POCAR, F. (1984) op. cit., p. 353 e ss.

9 BAYLOS, A. (1991) Derecho del trabajo: modelo para armar. Madrid, Trotta, p. 32: «O dereito do

traballo concíbese como un dereito especial dos traballadores subordinados, produto do Estado e da

autotutela dos propios traballadores para corrixir e remediar a desigualdade socioeconómica e xurídica

realmente existente».

10 Tamén denominado «metodo materiale di determinazione della legge applicabile» por PICONE, P. (1986)

Ordinamento competente e diritto internazionale privato. Padua, Cedam, p. 14 e ss. No mesmo sentido

exprésase FIESCHI-VIVET, P. (1987) «La règle de conflit applicable au contrat de travail international»

Recueil Dalloz Sirey 37, p. 257:

La finalité de la règle juridique se rapportant aux relations de travail est d’assurer la protection des

travailleurs et pour cela un des moyens consiste à faire prévaloir la règle plus protectrice...

L’application de la loi dépend de son contenu et, donc, la règle de conflit présente un caractère

substantiel marqué.

11 Para unha análise histórica desta noción véxase LECLERC, F. (1995) La protection de la partie faible
dans les contrats internationaux (Étude de conflit de lois). Bruxelas, Bruylant, p. 63 e ss.

12 DE NOVA, R. (1948) «Solution du conflit de lois et règlement satisfaisant du rapport international»

Revue Critique de Droit International Privé 3 p. 191.
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afirmarse que en certo xeito se sacrifica o interese conflitual pola función social13 que

nesta materia cumpre ou debe cumprir o dereito internacional privado14, realidade

esta que ten o seu reflexo dentro do art. 6 do CR (art. 8 de Roma I) na necesidade de

asegurar unha concordancia entre a relación de traballo e a intervención estatal.

Para comprender o anteriormente sinalado, faise necesario expormos a grandes liñas

o contido da norma conflitual que tratamos. Para tal fin, o art. 6 do CR dispón canto

segue:

1. Sen prexuízo do disposto no artigo 3, no contrato de traballo, a elección polas partes da

lei aplicable ao contrato de traballo non pode ter como consecuencia privar o traballador

da protección que lle garanten as disposicións imperativas da lei que sería aplicable, a

falta de elección, en virtude do apartado 2 deste artigo.

2. Sen prexuízo do disposto no artigo 4 e a falta de elección nos termos do artigo 3, o

contrato de traballo rexerase:

a) pola lei do país en que o traballador, en cumprimento do contrato, realice habitualmente

o seu traballo, mesmo cando fose enviado a outro país con carácter temporal, ou

b) se o traballador non realiza habitualmente o seu traballo no mesmo país, pola lei do país

en que se sitúe o establecemento que contratou o traballador,

non sendo que resulte do conxunto de circunstancias que o contrato de traballo presenta

unha conexión máis estreita con outro país, caso en que será aplicable a lei dese outro país.

13 Este problema foi posto de manifesto pola doutrina francesa en relación co emprego da autonomía da

vontade no contrato de traballo plurilocalizado. Neste sentido, a polémica centrouse en establecer se co

sistema instaurado polo art. 6 pode seguirse a falar dunha lex contractus ao contrato de traballo, ou se

pola contra esta non é máis que a lei de protección mínima ou a lei elixida polas partes. Segundo P. Lagarde,

se o traballador se beneficia das normas que lle son favorables non é posible continuar falando dunha lex
contractus ao contrato de traballo, senón simplemente de solucións materiais derivadas da comparación

das leis aplicables en presenza. LAGARDE, P. (1989) «Sur le contrat de travail international: analyse

rétrospective d’une évolution mal maitrisée» en VV. AA. Les transformations du droit du travail: études
offertes à Gérard Lyon-Caen. París, Dalloz, p. 95. Facéndose eco deste problema, véxase na doutrina

española PÉREZ BEVIÁ. J. A. (1995) «Competencia judicial y ley aplicable al contrato individual de traba-

jo en los convenios comunitarios europeos de derecho internacional privado» Relaciones Laborales 22,

p. 1404, e os por el citados na nota a pé de páxina n.º 40.

14 LIPSTEIN, K. (1981) «Private international law with a social content –A super law?» en VV. AA. Festschrift
für Konrad Zweigert. Tubinga, Mohr Siebeck, p. 23 e ss.
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Como é apreciable, o art. 6 do CR (e o art. 8.1 de Roma I15) empeza por reclamar á

autonomía das partes a responsabilidade de determinaren a lei que rexerá o contrato.

O carácter prioritario da conexión subxectiva da autonomía da vontade ten excepcións

en función de certos límites, xa que a elección da lei aplicable non poderá ter por

resultado privar o traballador da protección que lle proporcionen as disposicións im-

perativas da lei que sería aplicable en defecto de elección (art. 6.2).

A epígrafe segunda desta disposición establece os puntos de conexión de carácter

obxectivo ao sinalar, en primeiro lugar, que no caso de que as partes –traballador e

empresario– non fixesen uso da liberdade que se lles confire na primeira epígrafe e se

o traballo se realizase habitualmente nun estado, o contrato ha rexerse pola lei dese

estado «mesmo cando fose enviado a outro país con carácter temporal» [art. 6.2.a) do

CR e actual art. 8.2 de Roma I, aínda que cunha sensible diferenza16]. O precepto

alude á chamada lex loci laboris, isto é, ao lugar de execución habitual do traballo,

conexión esta principal no ámbito da contratación laboral, xa que a hipótese de parti-

da non é outra que entender que na práctica o máis habitual é que os traballadores

presten servizos nun único país. Porén, existen evidentes excepcións á aplicabilidade

deste precepto, como son os casos de prestación de servizos en itinerancia ou de

multiplicidade de locus laboris na execución do traballo, ou mesmo de prestación de

servizos fóra da soberanía de calquera país. Para estes supostos, veu sinalarse que é

posible a aplicación deste criterio conflitual cando tamén for posible identificar un

lugar base desde o cal ou a partir do cal o/a traballador/a presta servizos (tal e como está

incluído no art. 8.2 de Roma I e estendido ao CR na sentenza do caso Koelzsch). Deste

xeito, existen autores que defenderon a súa aplicabilidade ao contrato de embarque

15 En efecto, o art. 8 de Roma I sinala o seguinte:

O contrato individual de traballo rexerase pola lei que elixiren as partes de conformidade co artigo 3.

No entanto, a devandita elección non poderá ter por resultado privar o traballador da protección que

aseguren as disposicións que non poden excluírse mediante acordo en virtude das leis que, a falta de

elección, serían aplicables segundo os apartados 2, 3 e 4 deste artigo.

16 O art. 8.2 de Roma I establece o seguinte:

Na medida en que a lei aplicable ao contrato individual de traballo non fose elixida as partes, o

contrato rexerase pola lei do país no cal ou, na súa falta, a partir do cal o traballador, en execución do

contrato, realizar o seu traballo habitualmente. Non se considerará que cambia o país de realización

habitual do traballo cando o traballador realizar con carácter temporal o seu traballo noutro país.
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cando existe un porto base desde o cal ou a partir do cal o/a traballador/a presta

servizos17.

En segundo lugar, no caso de que as partes non elixisen a lei aplicable ao contrato de

traballo mais o/a traballador/a non realice habitualmente o seu traballo nun mesmo

país, o contrato de traballo ha rexerse pola lei do país en que se atope o establecemento

que contratou o/a traballador/a, é dicir, o chamado lex loci celebrationis [art. 6.2.b) do

CR e art. 8.3 de Roma I18]. Este criterio pon de relevo a posibilidade de que a identi-

ficación do lugar de execución do traballo non sexa posible nalgúns casos e, por

tanto, non poida empregarse a regra anterior.

Finalmente, e con independencia de cal for o lugar de prestación de servizos ou do

lugar onde se sitúe o establecemento que contratou o/a traballador/a, se o contrato de

traballo presenta vínculos máis estreitos con outro país aplicarase a lei dese outro

país, sempre en defecto de elección (art. 6.2 in fine e actual art. 8.4 de Roma I19). Esta

«cláusula de escape» é moi similar á establecida no art. 4.5 do CR (art. 4.4 de Roma I)

17 Esta é a postura defendida, por exemplo, por ASÍN CABRERA, M. A. (2008) «La ley aplicable a los

contratos de embarque internacional y el Reglamento Roma I» Anuario Español de Derecho Internacio-

nal Privado 8, pp. 373-386. GRASS, E. (2011) «Routier polonais et principe de faveur en droit

communautaire: l’important arrêt Koelzch» Droit Social 7-8, p. 849. Alén destes autores que defenden a

operatividade do art. 8.2 de Roma I nos supostos do traballo executado a bordo de buques (mais tamén

aeronaves etc.), pode citarse BOSKOVIC, O. (2008) «La protection da partie faible dans le règlement

Roma I» Recueil Dalloz 31, p. 2175, quen afirma que a concreción establecida no art. 8.2 de Roma I

contribúe a regular a situación do persoal dos buques adscritos a unha determinada base. Polo que

respecta ao traballo executado a bordo de aeronaves, a xurisprudencia francesa defende a súa

aplicabilidade. Así, «dans le même sens, le Conseil d’Etat a considéré qu’un transporteur aérien est

établi en France “lorsqu’il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien

à partir d’une basée d’exploitation située sur le territoire national”, ce qui rattache les navigants aériens

à la loi de basée d’exploitation, leur centre effectif de travail». [s.a.] (2007) «CE 11 juillet 2007, Sté

Ryanair et Easyjet, n° 299787» Revue de Droit de Travail [s. n.], p. 578. MORVAN, P. (2007) «Y a t il du

droit français dans l’avion? Réflexions sur les salariés low cost, de Air Afrique à Easyjet» Droit Social 2,

pp. 191-196. Sobre o particular, véxase SERRANO GARCÍA, M. J. (2011) op. cit., p. 167, e os por ela alí

citados nas notas a pé de páxina n.º 400 e 402.

18 O art. 8.3 de Roma I establece o seguinte:

Cando non poida determinarse, en virtude do apartado 2, a lei aplicable, o contrato rexerase pola lei

do país onde estiver situado o establecemento a través do cal fose contratado o traballador.

19 «Se do conxunto de circunstancias se desprende que o contrato presenta vínculos máis estreitos cun

país distinto ao indicado nos apartados 2 ou 3, aplicarase a lei dese outro país».
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e resulta acorde co carácter elástico do CR (e de Roma I). En efecto, trátase dunha

fórmula correctora da solución a que nos remita a aplicación das conexións de carác-

ter ríxido establecidas nos parágrafos precedentes20.

Como se avanzou, o espírito de que parte o CR (e tamén Roma I) no momento de

establecer un réxime conflitual aplicable ao contrato de traballo é o de ofrecer unha

protección ao contratante feble neste contexto. No entanto, ese obxectivo non pode

confundirse co feito de que o sistema conflitual aplicable ao contrato de traballo no

CR (e por extensión en Roma I) sexa o de designar, sempre e en calquera caso, o

ordenamento xurídico máis favorable aos intereses dos traballadores21; ou dito doutro

xeito, non debe confundirse a finalidade tuitiva ou de protección social que persegue

a norma co principio do favor laboratoris no marco do art. 6 do CR (art. 8 de Roma I).

Unicamente é posible afirmarmos que o interese por salvagardar un ordenamento

xurídico máis favorable vén da man das restricións á autonomía da vontade das partes

para designaren a lei reitora do contrato de traballo22, pois a electio iuris imporase

sobre os resultados a que conduza a aplicación dos criterios conflituais do art. 6.2 do

CR (arts. 8.2, 8.3 e 8.4 de Roma I), a condición de que o ordenamento xurídico selec-

cionado sexa máis favorable que as normas imperativas que lle foren de aplicación de

acordo cos criterios establecidos no apartado segundo desta disposición, isto é, as

resultantes en defecto de elección. Así, os criterios conflituais obxectivos estableci-

dos no art. 6.2 do CR (arts. 8.2, 8.3 e 8.4 de Roma I) pretenden localizar o contrato de

traballo naqueles países con que a relación xurídica que pretenden regular se atope

máis intimamente conectada, entendendo por tal a posibilidade de dar intervención ás

normas imperativas de tal estado sobre o contrato, sostendo o carácter tuitivo que

caracteriza o art. 6 do CR (e o art. 8 de Roma I).

20 PÉREZ BEVIÁ. J. A. (1995) op. cit., p. 1403.

21 Véxase CARRILLO POZO, L. F. (2011) op. cit., p. 1032, onde expresamente sinala o seguinte: «Sería de

simplificación pensar que se persegue identificar a lei máis protectora da parte reputada débil, primeiro

porque nada esixe preguntarse sobre o seu contido antes de decidir se se aplica unha ou outra, e funda-

mentalmente porque todo queda a expensas da lei máis estreitamente conectada co contrato, mercé ao

xogo da cláusula de excepción. Aquí a lóxica é puramente conflitual, sen trazas de materialización (outra

historia será en casos de elección)».

22 «L’application de la loi el plus favorable est réservée au cas où les parties ont choisi une loi», LYON-

CAEN, G. (1991) op. cit., p. 29.
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Esta protección articúlase a través da chamada ás denominadas «normas imperativas

simples», isto é, normas que non son derrogables por contrato, como as leis de policía

ou da orde pública internacional aplicables calquera que for o ordenamento xurídico

reitor do contrato de traballo23, posto que nesta relación obrigacional conflúen normas

de dereito público interno que tratan de tutelar os intereses dos traballadores de maneira

máis eficaz24. En definitiva, os instrumentos xurídicos que contén o CR (e Roma I)

superan a estrita consideración da norma de conflito como disposición de carácter

neutro, de tal modo que se exalta a facultade do intérprete nestes supostos para alén

do automatismo abstracto con que normalmente se aplica a norma de conflito25. Este

grao de substancialidade concedido á norma de conflito obriga os xuíces que coñecen

o asunto a daren relevancia ás normas imperativas daquel país con que a relación

xurídica resulte dalgunha maneira conectada, o que esixe unha comparación entre a

protección que outorga o ordenamento xurídico elixido polas partes e a que asegura o

que resultar de aplicación en defecto de elección, que non vai coincidir necesariamen-

te coa lex fori.

23 Aínda que iso é así, non poden confundirse canto ao seu alcance. Neste sentido, os considerandos 35 e

37 de Roma I distinguen en primeiro lugar o que debe considerase como disposición imperativa simple

e sinalan que son aquelas que non poden excluírse mediante acordo ou que só poden excluírse en bene-

ficio do contratante feble; mentres que, en segundo lugar, as leis de policía se refiren a consideracións de

interese público que xustifican en circunstancias excepcionais o recurso por parte dos tribunais dos

estados membros a excepcións baseadas na orde pública e en leis de policía que por definición deben

interpretarse de maneira máis restritiva que as primeiras.

24 Sobre as normas imperativas no CR, véxase WOJEWODA, M. (2000) «Mandatory rules in private

international law: with special reference to the mandatory system under the Rome Convention on the

law applicable to contractual obligations» Maastricht Journal of European and Comparative Law 2,

p. 183 e ss.

25 CORRAO, M. E. (1984) «I rapporti di lavoro nella convenzione europea sulla legge applicabile alle

obligazioni contrattuali» Rivista di diritto internazionale privato e processuale 20, p. 84. En efecto, este

obxectivo de primar a finalidade social por encima da función propia que cumpren as regras de conflito

maniféstase desde a perspectiva xudicial en moitos momentos, como no da selección dos puntos de

conexión aplicables ao caso –véxanse ao respecto KOVATS, J. (1973) «Employment contracts in the conflict

of Laws» Journal of Business Law [s. n.], p. 15 e ss, e especialmente a p. 19; JAMBU-MERLIN, R. (1983)

«La loi applicable aux accidents du travail» en Académie de Droit International de La Haye Recueil des

Cours t. 180. [s. l.], Martinus Nijhoff, p. 240 e ss, especialmente a p. 260; MORSE, C. G. T. (1984) «Tort,

employment contracts and the conflict of laws» The International and Comparative Law Quaterly 33,

p. 449 e ss, e especialmente a p. 459–, mais tamén en fases anteriores, como no momento da cualifica-

ción do suposto fáctico. Ademais, este interese apréciase xa desde unha opción lexislativa por criterios

de conexión ríxidos, liderados pola lex loci laboris, sobre o resto de regras conflituais que puideren

empregarse, dada a frecuente coincidencia daquela coa denominada lex fori.
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Precisamente, no caso particular que se lle formulaba ao TXUE, a cuestión que en
última instancia se debatía era o alcance da conexión establecida no art. 6.2.b) do CR,
que incorpora o criterio da lex loci celebrationis para coñecer se as disposicións im-
perativas establecidas no ordenamento xurídico resultante da súa aplicación (dereito
belga), de acordo co expresado polo demandante, eran máis favorables que as esta-
blecidas polo ordenamento xurídico elixido polas partes (o dereito luxemburgués) e,
xa que logo, debían aplicarse ao suposto de despedimento. En efecto, o TXUE aborda
o problema de que interpretación debe dárselle ao criterio conflitual do establecemento
contratante –que a norma non define– contido na alínea b) do art. 6.2 do CR nos casos
de prestación de servizos en distintos países, e utiliza para iso a xurisprudencia emiti-
da ao respecto noutros supostos.

4. Sobre o carácter subsidiario do criterio conflitual da lex loci celebrationis

Este é o segundo asunto que chega ao TXUE relativo á determinación da lei aplicable
ao contrato de traballo plurilocalizado logo da Sentenza do 15 marzo de 2011 (asunto
C-29/10, Koelzsch), en relación –naquel momento– coa interpretación que habería
que facer sobre o criterio da lex loci laboris, entendendo que por tal non só cabe
interpretar o lugar onde con carácter habitual os traballadores prestan servizos, senón
tamén o lugar desde o cal ou partir do cal os prestan (como de maneira expresa se
sostén no art. 8.2 de Roma I). Todo iso, considerando a xurisprudencia que o mesmo
tribunal emitiu no tocante ao alcance do art. 5.1 do Convenio de Bruxelas, do 27 de
setembro de 1968, relativo á competencia xudicial, o recoñecemento e a execución de
resolucións xudiciais en materia civil e mercantil (actual Regulamento de Bruxelas I26).

26 Referímonos particularmente ás sentenzas dos casos Mulox e Rutten, así como á do caso Weber.

a) Mulox: STXCE do 13 de xullo de 1993, asunto C-125/92, recomp. 1993, p. 4075 e ss. O litixio

formulouse entre a sociedade inglesa Mulox IBC Ltd., con domicilio social en Londres (en diante,

Mulox), e un dos seus antigos empregados, o Sr. Hendrick Geels, nacional neerlandés con domicilio en

Aix-les-Bains (Francia), como consecuencia da resolución do seu contrato de traballo por parte da em-

presa. O Sr. Geels, que fora contratado por Mulox en calidade de director de Mercadotecnia Internacio-

nal con efectos a partir do 1 de novembro de 1988, estableceu o seu despacho no seu domicilio de Aix-

-les-Bains e dedicouse, nun principio, a introducir os produtos de Mulox en Alemaña, Bélxica, os Países

Baixos e os países escandinavos, lugares a onde se desprazaba con frecuencia. A partir do mes de xaneiro

de 1990, o Sr. Geels exerceu as súas actividades en Francia. Como consecuencia da resolución do seu

contrato de traballo, o Sr. Geels presentou unha demanda contra a súa antiga empresa ante o Conseil des

Prud’hommes d’Aix-les-Bains co fin de obter unha indemnización por incumprimento do prazo de aviso
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Pois ben, antes de abordar as interrogantes concretas que se expoñen no caso que
analizamos, faise necesario volver sobre a relación entre os criterios conflituais contidos
nos arts. 6.2.a) e 6.2.b) do CR (actuais arts. 8.2 e 8.3 de Roma I), porque durante a

previo e por danos e perdas. Mediante a Resolución do 4 de decembro de 1990, este órgano xurisdicional

declarouse competente ao abeiro do número 1 do artigo 5 do Convenio de Bruxelas e, consonte á lei

francesa, condenou Mulox a lle pagar ao Sr. Geels distintas sumas en concepto de indemnizacións.

Entón Mulox interpuxo un recurso ante a Cour d’appel de Chambéry, en que alegaba que os órganos

xurisdicionais franceses non eran competentes para coñecer do litixio, debido a que o lugar de cumprimento

do contrato de traballo controvertido non se limitaba a Francia, e a que Mulox tiña o seu domicilio no

Reino Unido.

b) Rutten: STXCE do 9 de xaneiro de 1997, asunto C-383/95, recomp. 1997, p. 57 e ss. Neste caso o

litixio xurdiu da sinatura dun contrato de traballo entre o Sr. Rutten, cidadán holandés con domicilio en

Holanda, e Cross Medical BV, empresa holandesa filial de Cross Medical Ltd. O cidadán holandés

comezou nun principio a prestar servizos para a filial holandesa, mais posteriormente pasou a traballar

para a matriz e exercer a súa actividade indistintamente en varios estados algúns dos cales non eran parte

do Convenio de Bruxelas. Cando a matriz despide o Sr. Rutten, este decide interpor unha demanda ante

un tribunal holandés para solicitar o pagamento de determinadas cantidades salariais en concepto de

atrasos, así como outras contías accesorias. O tribunal declarouse competente, o que propiciou que a

empresa recorrese ante o órgano xurisdicional inmediatamente superior, que anulou a decisión do tribu-

nal de instancia. Ante tales circunstancias, o Sr. Rutten acudiu a un terceiro tribunal holandés que expuxo

unha cuestión prexudicial ante o TXCE en que solicitou a interpretación do art. 5.1 do Convenio de

Bruxelas.

c) As dúas sentenzas anteriores tiveron continuidade, no que aquí interesa, na polémica sentenza do

caso Weber. STXCE do 27 de febreiro de 2002, asunto C-37/00, recomp. p. I-2013. Este asunto trae

causa nun litixio que se formulou entre o Sr. Weber, domiciliado en Alemaña, e a empresa escocesa con

domicilio social en Aberdeen (Reino Unido) Universal Ogden Services Ltd., que o contratou como

cociñeiro para prestar servizos nunha plataforma petrolífera desde 1987 a 1993, para posteriormente este

desenvolver a súa actividade –durante un breve período de tres meses (entre setembro e decembro de

1993)– a bordo dun buque-guindastre nas augas territoriais danesas; a partir deste momento a empresa

decide prescindir dos seus servizos e despídeo. O Sr. Weber, desconforme co acto extintivo, demanda

por despedimento improcedente ante os tribunais holandeses. Os tribunais holandeses ante os cales se

interpón a reclamación presentan varias cuestións prexudiciais orientadas a interrogarse acerca de se o

traballo realizado a bordo dunha plataforma continental adxacente aos Países Baixos debe considerarse

como efectuado no territorio dun país contratante para os efectos de determinar o locus laboris do art.

5.1 do Convenio de Bruxelas [actual art. 19.2.a) do Regulamento de Bruxelas].

Para unha crítica da solución adoptada polo TXCE desde a perspectiva do dereito internacional público,

e que así mesmo comparto, véxase GONZÁLEZ VEGA, J. A. (2002) «Instalaciones offshore y competencia

judicial: el Convenio de Bruselas de 1968, el TJCE y la “obsesión por el territorio”» La Ley 4, pp. 1179-

1787. De igual maneira, véxase o comentario a esta sentenza feito por un especialista en cuestións

concernentes aos traballadores do mar, P. Chaumette, en Le Droit Maritime Français 628, 2002, pp. 632-

-648. Finalmente, é interesante o traballo que desde a perspectiva do dereito internacional privado realizou

ADRIÁN ARNÁIZ, A. J. (2002) «Nuevas dificultades para determinar el órgano jurisdiccional competente

para conocer del contrato individual de trabajo en la Unión Europea. Algunas reflexiones a propósito de

la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de febrero de 2002 en el asunto
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sustentación deste procedemento o órgano xurisdicional remitente foi convidado a
decaer na súa solicitude de pedimento prexudicial en atención á interpretación que xa
realizara sobre o art. 6.2.a) do CR27 (art. 8.2 de Roma I), ao se entender que de acordo
co alí expresado ao Sr. Voogsveerd lle sería de aplicación o dereito belga –como así
defende–, dado que é Bélxica o lugar a partir do cal ou desde o cal este prestaba
servizos. É máis, o TXUE sinala expresamente no considerando 32.º da sentenza que
o criterio conflitual principal, prioritario e excluínte é o establecido no art. 6.2.a) do
CR, isto é, o criterio de acordo co cal a lei aplicable debe reterse en función do lugar
en que o traballador realiza habitualmente as súas funcións, o que en consecuencia
leva a examinar o criterio do lugar da sede do establecemento que contratou o
traballador de maneira subsidiaria. Iso é así porque este tribunal entendeu que a regu-
lación contida no CR (e por extensión en Roma I) está baseada na querenza do lexislador
por establecer unha xerarquía entre os criterios obxectivos de aplicación na determi-
nación da lei aplicable (considerando 34.º), sobre a base do carácter protector da nor-
ma en relación cos traballadores que prestan servizos no contexto dun contrato de
traballo conectado con máis dun país.

Pois ben, non é a nosa intención analizar a sentenza Koelzsch, sobre a cal o TXUE
sustenta agora este tipo de consideracións, xa que a súa análise –como manifestamos
anteriormente– require dun lugar e tempo específicos que non son os que se corres-
ponden co obxectivo agora proposto28. No entanto, si que é certo que cando menos

Weber» Información Laboral 4, pp. 5-22. Sobre a mesma cuestión, véxase o comentario dunha experta

nestas cuestións, ZABALO ESCUDERO, M. E. (2003) «Sucesión de lugares de trabajo y competencia judi-

cial internacional: nuevos problemas expuestos ante el TJCE» Revista de Derecho Comunitario Europeo

14, pp. 225-239. Así mesmo, GÓRRIZ, C. (2003) «Competencia judicial internacional y trabajo marítimo.

A propósito de la STJCE de 27 de febrero de 2002: Weber vs. Universal Odgen Services Ltd.» Anuario

de Derecho Marítimo 20, pp. 307-332.

27 Sinala o TX no considerando 31.º da sentenza:

Neste asunto, aínda que as cuestións expostas se refiren ao artigo 6, apartado 2, letra b), do Convenio

de Roma, procede constatar, como sinalou o avogado xeral no punto 60 das súas conclusións e

observaron o Goberno belga e a Comisión Europea, que os elementos que caracterizan a relación

laboral de que se trata no litixio principal, que foron postos de relevo polo tribunal remitente para

motivar a remisión do pedimento de decisión prexudicial, parecen máis ben corresponder aos crite-

rios expostos na letra a) do artigo 6, apartado 2, do Convenio de Roma e non aos contemplados na

letra b) da devandita disposición.

28 De feito, como se avanzou noutro lugar, desde aquí considérase a necesidade de abordar aquel suposto

e as súas consecuencias nun traballo específico e concreto sobre a materia.

OLGA FOTINOPOULOU BASURKO

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 267-313



283

deberiamos realizar algunha consideración (ou máis ben crítica) sobre a posición do
TXUE no tocante a esta materia, e moi sinaladamente sobre a interpretación dada ao
criterio que denomina principal, prioritario e excluínte –a lex loci laboris– con res-
pecto ao contrato de embarque e a súa relación xerárquica no tocante ao establecido
no art. 6.2.b) do CR (art. 8.3 de Roma I29), dado o impacto que aquela vai ter sobre as
respostas dadas polo TXUE ao caso que agora nos ocupa.

4.1. Sobre a interpretación efectuada polo TXUE no caso Koelzsch e a súa exten-

sión ao contrato de embarque

Antes de calquera outra consideración, cabe realizarmos un pequeno recordatorio
–para quen descoñecer o seu contido– da interpretación que o TXUE efectuou do art.
6.2.a) do CR (art. 8.2 de Roma I) no caso Koelzsch. En efecto, o Tribunal de Luxem-
burgo entendeu neste caso que o criterio da lex loci laboris se erixe como o criterio
conflitual prioritario, principal e excluínte en todos os supostos de contratos de traballo
plurilocalizados, e particularmente naqueles en que ademais –como acaecía no suposto,
de servizo en itinerancia por parte dun transportista por estrada– a prestación for
desempeñada indistintamente en diferentes estados ou nunha multiplicidade de luga-
res. En consecuencia, e en aplicación extensiva dos criterios interpretativos realiza-
dos con anterioridade a respecto das regras relativas ao forum (competencia xudicial
internacional), o TXUE estimou que o criterio do país en que se realizar habitualmen-
te o traballo debe entenderse no sentido de que se refire tanto ao lugar no cal como ao
lugar a partir do cal o/a traballador/a desempeña efectivamente a súa actividade pro-
fesional e, a falta de centro de actividade, ao lugar en que este realiza a maior parte do
seu traballo30.

29 Naquel momento, o Tribunal de Luxemburgo considerou que o criterio do país en que o/a traballador/a

«realice habitualmente o seu traballo», contido no apartado 2, letra a), do artigo 6 do devandito conve-

nio, debe interpretarse en sentido amplo, mentres que o criterio do país «en que se atope o establecemento

que contratase o traballador», previsto no apartado 2, letra b) do mesmo artigo, debe aplicarse unicamente

cando o/a xuíz/a que coñece o asunto non pode determinar en que país se realiza habitualmente o traballo

(apartado 43). Dese modo, nun suposto como o do litixio principal, que se refire a un traballador que

realiza as súas actividades en varios estados contratantes, o criterio contido no artigo 6, apartado 2, letra

a) do Convenio de Roma ha de aplicarse así mesmo cando o órgano xurisdicional que coñece o asunto

poida determinar con que estado ten o traballo un vínculo significativo (véxase a sentenza Koelzsch,

apartado 44).

30 Véxase a sentenza Koelzsch, apartado 45.
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En consecuencia, o TXUE –sobre a base das conclusións efectuadas pola avogada
xeral naquel suposto– vai ir descendendo na análise dese presuposto xeral para sinalar
que nos supostos en que cumpra determinar o alcance dese criterio conflitual haberá
que estar ao conxunto de circunstancias que caracterizan a actividade do/a traballador/a
e, en particular, determinar en que estado se sitúa o lugar a partir do cal o/a traballador/a
leva a cabo as súas misións de transporte, recibe as instrucións sobre as súas tarefas e
organiza o seu traballo, así como o lugar en que se atopan as ferramentas de traballo31.
Así, se das citadas circunstancias se desprender que o lugar a partir do cal o/a
traballador/a efectúa as súas misións de transporte e recibe tamén as instrucións sobre
os seus labores é sempre o mesmo, debe considerarse que é no devandito lugar onde
realiza habitualmente o seu traballo, no sentido do artigo 6.2.a) do CR.

A interpretación efectuada neste suposto vai ter en conta a inclusión dentro do criterio
conflitual establecido no art. 6.2.a) do CR (e tamén 8.2 de Roma I) o que o intérprete
comunitario denomina como «criterios substanciais», isto é, o conxunto de elementos
que caracterizan a actividade de que se tratar. A finalidade que se persegue coa devandita
interpretación é a de asegurar a aplicación deste criterio na práctica totalidade dos
supostos. Así, abonda simplemente con xustificar a presenza dunha serie de elemen-
tos do contrato de traballo, que –insisto– o TXUE denomina «vínculos ou criterios
substanciais ou significativos», que permitan conectalo cun país en concreto, que será
aquel onde o/a traballador/a desempeña efectivamente a súa actividade profesional; e
a falta de centro de actividade, será o país en que este/a realice a maior parte do seu
traballo ou cumpra a parte esencial das súas obrigas con respecto ao seu empregador.

Exposta a interpretación do TXUE no caso Koelzsch, non é raro que nos considerandos
40.º a 42.º da sentenza que comentamos o mesmo órgano xurisdicional convide o
tribunal remitente a aplicar esa mesma interpretación, sobre a base de que os elemen-
tos que caracterizan a relación laboral de embarque e que son obxecto de análise neste
suposto conducen á aplicabilidade do dereito belga como país desde o cal ou a partir
do cal o traballador desempeña a súa actividade (o porto base atopábase en Anveres).
Certo é que por esa vía se produciría a aplicación do dereito belga como ordenamento
xurídico de aplicación en defecto de escolla e, xa que logo, o emprego das normas
imperativas –neste caso, prazos procesuais– do citado ordenamento xurídico no caso

31 Véxase a sentenza Koelzsch, apartados 48 e 49.
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que nos ocupa, que é o que solicita o traballador na súa demanda. E iso é así porque
Bélxica é o país onde o traballador recibe as instrucións (concretamente en Anveres)
do seu empresario (transmitidas a través de Naviglobe); ou tamén porque é ese o país
onde regresa despois de cada viaxe (aínda que non se di concretamente se é Anveres
o lugar desde o que tamén parte). Así, se se aplicasen a este caso as consideracións do
TXUE emitidas na sentenza do 2011, a solución final ao problema exposto coincidiría
co desexado polo traballador na súa demanda.

Con todo, creo que hai que realizar unha serie de precisións, ou máis ben críticas, da
interpretación do art. 6.2.a) do CR (e tamén 8.2 de Roma I) que realizou o TXUE.
Estas consideracións que a continuación exporei poden estenderse a outros supostos
(incluído o que dá pé a aquelas), aínda que –como dixen con anterioridade– unha análi-
se xeral sobre esta materia require dun traballo sosegado e específico nalgún outro lu-
gar, polo que expresarei a miña opinión exclusivamente sobre o alcance que esa inter-
pretación ten sobre os conflitos derivados do contrato de embarque internacional.

Pois ben, o primeiro que hai que sinalar en termos xerais é que desde aquí non se
comparte en absoluto a interpretación extensiva que o TXUE realizou no tocante ao
criterio conflitual da lex loci laboris contido no art. 6.2.a) do CR (art. 8.2 de Roma I).
E non se comparte por distintas razóns, aínda que aquí abordaremos exclusivamente
algunhas delas.

a) Primeira crítica: o buque non é un territorio e si é o lugar de execución habi-

tual de servizos

Polo ten a ver especificamente co contrato de embarque, a interpretación efectuada
polo TXUE consegue desvirtuar en todos os seus termos a noción escolástica de lex

loci laboris, xa que esta se sustenta na existencia de dous parámetros esenciais para
poder concretar o lugar de prestación habitual de servizos: dunha parte, que poida
identificarse un territorio de execución de servizos; e, da outra, que ademais ese terri-
torio de execución sexa o habitual, en contraposición cunha execución eventual ou
puntual nun país determinado.

Nos supostos de conflitos derivados do contrato de embarque, debe sinalarse que o
lugar físico onde a xente de mar presta servizos é o buque, que non pode ser conside-
rado como territorio para os efectos da aplicación deste criterio conflitual porque a
nave non é máis que un ben moble que por definición se acha constantemente nave-
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gando por augas pertencentes a distintos estados ou mesmo por augas internacionais,
como é o caso da alta mar. Se iso é así, e parece difícil discutir ou debater esta realidade,
o buque non pode ser considerado nunca como un territorio e, en consecuencia, é
imposible aplicar o criterio contido no art. 6.2.a) do CR (art. 8.2 de Roma I) ao suposto
de litixios derivados do contrato de embarque. Evidentemente, nin que dicir ten que o
TXUE é coñecedor desta realidade, polo que a propósito da imposibilidade de aplicar
este criterio (como se veu facendo, por analoxía á lei do pavillón) opta por –ao meu
xuízo– construír outra ficción xurídica. Así, entende que é posible adscribir a execución
de servizos dos traballadores do mar a un espazo físico territorial, que será o que se
concrete en función de se existe un país desde o cal ou a partir do cal o/a traballador/a
presta servizos, isto é, de que exista un porto base desde o que embarque e, no seu
caso, no cal desembarque. Neste caso, debemos dicir –en mérito do tribunal– que
cando menos non construíu outra ficción de extraterritorialidade como aconteceu coa
lei do pavillón, mais si crea unha ficción de habitualidade (lémbrese, segundo ele-
mento integrante da noción de lex loci laboris) que non podemos compartir.

Neste sentido, considero que o criterio contido na noción de habitualidade impide que
nestes casos poida falarse dese lugar territorial a que se adscribe a prestación de servizos
como o país onde un/ha traballador/a do mar executa a súa actividade de maneira
rutineira, porque a ninguén se lle escapa que o lugar de execución habitual de servizos
por parte da xente de mar é o buque, sen prexuízo de que realice en terra (en porto)
actividades complementarias ou accesorias en relación co seu contrato de traballo. É
máis, mesmo nos supostos das naves que parten dun porto concreto e volven a el,
tampouco podería dicirse que o país onde se sitúa o porto concreto é o lugar de pres-
tación habitual de acordo co criterio xeral exhibido no art. 6.2.a) do CR (e art. 8.2 de
Roma I), xa que este segue a ser sempre o buque.

Desde logo, outra cousa distinta é non admitir que a solución que dá o TXUE resulta
moi útil á hora de concretar unha lei de aplicable ao contrato de embarque; mais
obviamente é tan útil como podería selo a aplicación da lei do pavillón32 nalgúns
casos, pois ambos os criterios serven para liquidar e solucionar conflitos derivados
deste tipo de relacións xurídicas. Pénsese sen ir máis lonxe en calquera caso de pres-

32 Sobre a cal pode verse o recente traballo de PERAKIS, M. (2011) «Modern tendencies towards a disruption

of the bond between the ship’s flag and the applicable law» Annuaire de Droit Maritime et Océanique

29, pp. 341-357.
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tación de servizos ligados a un tráfico regular –por exemplo, un transbordador– no

transporte marítimo ou nos supostos en que todos os elementos do contrato de traballo

se identifiquen coa bandeira que porte o buque. No primeiro suposto, a interpretación

realizada polo TXUE no caso Koelzsch conduciría a designar como ordenamento

xurídico aplicable o do país desde o cal ou a partir do cal o/a traballador/a do mar

embarca para navegar, que seguramente coincidirá co lugar da súa residencia habitual

e tamén con outros elementos que permiten vincular ese contrato de traballo con ese

país en concreto. O mesmo ocorre no segundo caso (de aplicación clásica da lei do

pavillón): se pomos por exemplo un buque abandeirado en España, con tripulación

española e empresa española que realiza unha navegación intercontinental, a aplica-

ción da lei do pavillón coincidiría coa lexislación do país onde o/a traballador/a reside

habitualmente, onde cotiza, onde paga os seus impostos, onde recibe as instrucións

por parte do seu empregador, onde probablemente asinaría o seu contrato etc., de tal

maneira que todos os elementos circunscritos ao suposto de feito de que se tratase nos

permitirían conectar esa relación xurídico-laboral con España. Agora ben, unha cousa

é que nestes supostos a coincidencia sexa plena, e outra cousa moi distinta que a

interpretación que deba efectuarse se realice baixo uns mínimos de seguridade e de

respecto á técnica xurídica.

Outra posibilidade para comprender ou axustar a interpretación do TXUE co apenas

expresado (e que non aborda a sentenza Koelzsch, nin tampouco o fai agora o TXUE)

é a de considerar que nos supostos de transporte abordados por ambos os pronuncia-

mentos nos enfrontamos a senllos supostos de desprazamento temporal de traballado-

res. Neste suposto, a afirmación de que o país desde o cal ou a partir do cal o/a traba-

llador/a presta servizos permite aplicar o criterio tradicional da lex loci laboris sería

certa. Sen prexuízo de que esta última postura podería ser admitida e ademais garda-

ría coherencia coas sentenzas que sobre competencia xudicial internacional asentaron

a interpretación agora realizada polo TXUE canto ao ius, o certo é que polo que se

refire ao contrato de embarque parece difícil facer residir os supostos de despraza-

mento temporal baixo o seu seo –non en balde a Directiva 96/71/CE sobre despraza-

mentos de traballadores en supostos de prestación de servizos transnacional exclúe do

seu ámbito de aplicación subxectivo este colectivo–, a non ser que nos estivésemos

referindo ao suposto da cabotaxe marítima. Porén, e como se dixo con anterioridade,

non é o noso obxecto analizar estas cuestións neste traballo, polo que abondará agora

mesmo subliñar o até agora sinalado, isto é, que non cabe a aplicación do art. 6.2.a) do

CR nin tampouco a do art. 8.2 de Roma I aos supostos de contrato de embarque

internacional (agás no caso da cabotaxe), xa que nin o buque se configura como un
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territorio para os efectos da norma nin tampouco o país desde o cal ou a partir do cal

o/a traballador/a presta servizos sería o lugar de prestación habitual da súa actividade33.

b) Segunda crítica: lex loci laboris ou vínculos máis estreitos?

Xa se dixo con anterioridade que o TXUE, para sustentar a aplicación extensiva do

art. 6.2.a) do CR (e tamén do art. 8.2 de Roma I) aos supostos que traemos a colación

–isto é, traballos desempeñados no marco do transporte internacional–, establece que

para determinar o lugar desde o cal ou a partir do cal o/a traballador/a desempeña

habitualmente servizos (como elemento integrante da lex loci laboris) é necesario

valorar o conxunto de elementos que caracterizan a actividade de que se tratar. Estes

elementos ou criterios circunstanciais son os que o TXUE vai denominar «criterios

substanciais», e que, obviamente, per se deben ser distintos aos que puidesen soster o

criterio dos vínculos máis estreitos do art. 6.2.b) in fine do CR (ou art. 8.4 de Roma I).

Dito doutra maneira máis clarificadora, no seu desexo de soster a aplicabilidade do

primeiro criterio conflitual obxectivo daquelas normas como principal, prioritario e

excluínte, o TXUE realiza unha construción teórica que denomina «criterios

substanciais» e que vai permitir conectar estreitamente un contrato de traballo

plurilocalizado cun país determinado. Isto é, eses criterios substanciais eríxense como

unha serie de circunstancias específicas delimitadoras da noción de lex loci laboris

que agora emprega na súa versión extensiva (adaptada e extraída dos pronunciamentos

sobre o forum en supostos de desprazamento temporal de traballadores). E como dixen

antes, parece lóxico pensarmos que ante a existencia dun criterio específico denomi-

nado «vínculos máis estreitos», os criterios substanciais que se empregan para deli-

mitar a noción de habitualidade sexan distintos dos anteriores. Está claro que o elenco

33 Esta conclusión que vin afirmando noutros traballos –FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2008) El contrato

de trabajo de la gente de mar. Granada, Comares– é a que tamén defenden outros especialistas na

materia. Abonda citar para estes efectos CARBONE, S. M. (2010b) «La loi applicable aux contrats maritimes»

en ídem Conflits de lois en droit maritime. [s. l.], Académie de Droit International de la Haye, pp. 147-

-202, e os por el alí citados, moi particularmente a p. 185, onde expresamente sinala o seguinte:

En effet, à propos du travail maritime l’article 8, paragraphe 2, ne peut pas jouer parce que, d’une

part, la nationalité du navire a perdu la connotation «territoriales» qui précédemment lui était dévolue

et, d’autre part, les prestations de travail son exécutées habituellement dans le cadre de trafics que

impliquent les intérêts de plusieurs Etats. Ce n’est qu’au cas où le navire est concerné par le trafic de

cabotage national, relatif à un Etat spécifique, que la réglementation de ce système pourra être

invoquée à titre de lex loci executionis laboris.
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de circunstancias que o TXUE emprega para soster esa noción extensiva, conta cando

menos con algúns elementos que se acomodan perfectamente no criterio de vínculos

máis estreitos do art. 6.2.b) in fine do CR ou no art. 8.4 de Roma I: estado en que o/a

traballador/a recibe as instrucións sobre as súas misións e organiza o traballo; lugar

en que se atopan as ferramentas de traballo; así mesmo, os lugares en que se efectúa

principalmente o transporte, os lugares de descarga da mercadoría e o lugar a que o/a

traballador/a regresa unha vez finalizadas as súas misións, polo que sinceramente non

se me ocorre onde pode radicar a diferenza entre a aplicación do art. 6.2.a) do CR (art.

8.2 de Roma I) e o art. 6.2.b) in fine do CR (8.4 de Roma I).

En efecto, é posible que esa eventual confusión entre ambos os criterios que eu perci-

bo se deba á miña limitada capacidade cognitiva sobre todas estas cuestións, polo que

agradecería que alguén me clarificase o problema a que aludo. Como queira que coido

que o TXUE e os seus membros son mellores coñecedores ca min sobre a materia

obxecto de estudo, a única opción que me queda é entender que ou ben existen

diferenzas entre os criterios empregados, ou ben o Tribunal de Luxemburgo decidiu

que o criterio de peche conflitual contido naquelas normas se integre baixo a noción

conflitual de lex loci laboris34. Se fose o segundo caso, supoño que o TXUE tería a

ben ilustrarnos nas sentenzas até este momento emitidas a respecto diso, cousa que

non fixo (ou cando menos eu non puiden constatalo).

34 Obviamente, esqueceume apuntar que queda outra opción, malia considerar que é inviable. Refírome

á posibilidade establecida no art. 23 do CR, que sinala canto segue:

Artigo 23

1. Se un estado contratante, despois da data de entrada en vigor deste convenio, desexase adoptar

unha nova norma de conflito de leis para unha categoría específica de contratos que entraren no

ámbito de aplicación do convenio, comunicará a súa intención aos demais estados signatarios por

medio do secretario xeral do Consello das Comunidades Europeas.

2. Nun prazo de seis meses a partir da comunicación feita ao secretario xeral, calquera estado signa-

tario poderá solicitar a este que organice unhas consultas entre estados signatarios co fin de chegaren

a un acordo.

3. Se neste prazo ningún estado signatario solicitase a consulta, ou se nos dous anos seguintes á

comunicación feita ao secretario xeral non se chegase a ningún acordo como consecuencia das

consultas, o estado contratante poderá modificar o seu dereito. As medidas tomadas por este estado

serán postas en coñecemento dos demais estados signatarios por medio do secretario xeral do Consello

das Comunidades Europeas.

Como é visible, de acordo con este precepto os estados membros poden crear unha norma de conflito ad

hoc para determinados supostos derivados do contrato de traballo plurilocalizado, por exemplo, o con-

trato de embarque. Aínda que iso é así, trátase dunha opción que nunca se empregou e que ademais é

competencia exclusiva dos estados membros, non do TXUE.
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Ora ben, mesmo se o fixese deste xeito, o certo é que unha interpretación destas
características iría en contra do disposto polo lexislador comunitario ao crear o siste-
ma conflitual que analizamos, xa que tras a comunitarización do instrumento conven-
cional feito en Roma como regulamento, a regra dos vínculos máis estreitos non
desapareceu e, en consecuencia, debe ser algo distinto á regra conflitual do país onde
con carácter habitual se presta servizos. A opción anterior, isto é, a primeira a que
fixemos referencia, consistiría en partir da idea de que existen diferenzas entre os
criterios empregados, o que desde o meu punto de vista é posible só se os elementos
que delimitan a noción de criterios substanciais de acordo co establecido no caso
Koelzsch teñen por obxecto dar contido á noción de desprazamento temporal de
traballadores, como fórmula ou manifestación da invariabilidade cando menos teóri-
ca da lex contractus delimitada pola lex loci laboris neses supostos35.

Partindo da posición máis favorable a que se fixo alusión e a súa implementación no
marco dos conflitos derivados do contrato de embarque, cómpre sinalar –como se
anunciou con anterioridade– que nestes casos é practicamente imposible delimitar os
supostos de desprazamento temporal cando menos na versión tradicional deste tipo
de fenómenos, a excepción feita da cabotaxe marítima en determinadas circunstan-
cias. Así, se esta versión interpretativa non é posible, entón só me resta pensar que o
TXUE incorreu nunha confusión entre o apartado 6.2.a) do CR (art. 8.2 de Roma I) e
o art. 6.2.b) in fine do CR (art. 8.4 Roma I). Sendo así as cousas, e coa finalidade de
ser o máis respectuosa posible co sistema instaurado por estes instrumentos, entendo
que a solución a estes conflitos debe vir da man do criterio dos vínculos máis estreitos
estritamente falando e non, desde logo, da man da interpretación extensiva da noción
de lex loci laboris, por unha razón esencial: o traballo efectuado a bordo de buques
non se desempeña en ningún territorio, polo que per se aquel criterio debe decaer so
pena de crear novas ficcións xurídicas que non existen nos citados preceptos e que
ademais son incoherentes cunha rigorosa técnica xurídica.

Coido que iso debe ser así, sen prexuízo de que na práctica –por unha vía ou pola
outra– se chegue ás mesmas consecuencias xurídicas –no caso que nos incumbe á
aplicabilidade do dereito belga– ao empregar o mesmo criterio de substancialidade

35 Certo é, malia que non se vaia tratar esta cuestión supra, que a aplicabilidade do criterio da lex loci

laboris aos supostos de desprazamento temporal tamén orixina problemas de diversa índole, alén de

crear –mais neste caso pola vía do lexislador– unha certa ficción estática canto á prestación de servizos.
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tanto nun caso como no outro. Non obstante, considero que a pesar de que desde o
punto de vista pragmático sexa igual o emprego de calquera deses criterios así expostos,
o noso labor como xuristas debe ser o de interpretar as normas da maneira máis próxi-
ma á querida polo lexislador en cada caso, e todo iso de cara ao establecemento dunha
mínima seguridade xurídica. Ademais, debe constatarse que esta variación extensiva
na interpretación do lugar desde o cal ou a partir do cal o/a traballador/a preste servizos
baseada nunha maior protección dos traballadores tampouco serviría como
xustificación, xa que o sistema do CR (e do seu homólogo Roma I) basea o favor

laboratoris na comparación entre o ordenamento elixido polas partes e o resultante en
defecto de elección, e este último pode concretarse pola vía do art. 6.2.a) de igual
modo que pola do art. 6.2.b) in fine do CR (art. 8.2 e 8.4 de Roma I). Isto é, insistindo
nesta última idea, o sistema do favor laboratoris que integra o sistema conflitual que
analizamos non se prevé na aplicación entre si dos criterios conflituais obxectivos
establecidos naquelas, senón exclusivamente entre o ordenamento que se detrae da
electio iuris e o resultante dos criterios de aplicación en defecto desta.

4.2. Subsidiariedade ou complementariedade entre os criterios conflituais no

Convenio de Roma e no Regulamento Roma I

Unha vez exposta, cando menos brevemente, unha serie de consideracións á volta da
interpretación efectuada polo TXUE para avalar o carácter subsidiario da lex loci

celebrationis (así como tamén, en última instancia, a absorción do criterio dos víncu-
los máis estreitos na lex loci laboris) en prol do criterio contido nos arts. 6.2.a) do CR
e 8.2. de Roma I, faise necesario redactar unhas liñas conclusivas en relación con esta
cuestión, en que o noso obxectivo é simplemente o de demostrar o carácter comple-
mentario dos criterios conflituais contidos nas normas aludidas. Isto é, desde aquí non
se considera que exista unha relación de xerarquía –baseada segundo o TXUE no
principio do favor laboratoris– entre os criterios que empregan tanto o CR como
Roma I, xa que non parece que o lexislador quixese desvirtuar o emprego do resto de
criterios conflituais. Ademais, creo que esta relación de complementariedade que
defendo pode perfectamente constatarse no marco ou contexto dos litixios derivados
do contrato de embarque onde, como se sinalou previamente, a eventual aplicabilidade
da lex loci laboris é escasa ou practicamente nula, mesmo aínda de poder sosterse a
existencia dun porto base desde o cal ou a partir do cal a xente do mar presta servizos.
E é que non podemos esquecer que aínda que nos atopemos ante un suposto de exis-
tencia dun porto base perfectamente identificable como ocorre no caso Voogsgeerd,
incluso admitindo a interpretación do TXUE, que a modificación para os traballadores
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do porto base depende da decisión dos empresarios marítimos, o cal é moi sinxelo e
relativamente frecuente36.

Pois ben, o TXUE sostén na sentenza Koelzsch que a subsidiariedade entre eses crite-
rios vén demostrada polo contido do art. 6 do CR, onde se sinala que no caso de non
ser posible identificar un lugar de execución habitual de servizos cumprirá acudir ao
segundo criterio conflitual determinado pola lex loci celebrationis. En consecuencia,
estima que hai que estender a aplicación do primeiro criterio a todos os supostos en
que iso for posible, sinalando que por tal lugar tamén haberá que considerar onde está
situado o centro de actividade do/a traballador/a, que identifica como lugar habitual
de traballo. Certo é que o CR fai referencia a esa formulación –no caso de que non
sexa posible a aplicación do art. 6.2.a), aplicaremos o criterio 6.2.b)– porque parte da
idea xa clásica ou tradicional de que os contratos de traballo plurilocalizados están
mellor conectados co país onde o/a traballador/a preste habitualmente servizos, xa
que a ligazón socioeconómica con ese país é o suficientemente intensa como para lle
outorgar un carácter primordial na delimitación da lei aplicable.

Ora ben, unha cousa é que efectivamente na maior parte dos supostos iso vaia ser así, e
outra moi distinta que os redactores do convenio non tivesen en conta que existen su-
postos –como os que se extraen de relacións xurídico-laborais caracterizadas por unha
elevada mobilidade– en que o elemento fáctico da realización habitual de traballo é
enormemente cambiante ou inexistente e, por tanto, inestable e inseguro á hora de apli-
car o ordenamento xurídico resultante dese criterio. É por esta razón, e non outra, pola
que os redactores estimaron oportuno introducir a regra do establecemento contratante
para os supostos derivados desa elevada mobilidade –como os casos de prestación de
servizos no marco do transporte– distintos do simple desprazamento de servizos, sabe-
dores de que a aplicación prioritaria do primeiro criterio conflitual levaría á aplicación
dunha lei laboral moi pouco conectada coa relación xurídica que se pretende regular
ou, cando menos, perfectamente maleable en función dos desexos do empregador.

Así, e polo que respecta ao xogo de relación entre os apartados a) e b) do art. 6.2 do
CR (e por extensión á relación entre os apartados 2 e 3 do art. 8 de Roma I), entendo
que é de complementariedade e alternatividade. Isto é, complementario ao primeiro

36 Véxase para ese efecto o suposto fáctico que se analiza na STSX de Andalucía/Sevilla 2236/2010, do

19 de xullo.
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porque se aplicará nos supostos en que non for posible identificar un lugar habitual de
execución de servizos, como acontece en xeral nos supostos de traballadores do trans-
porte, e alternativo na medida en que son criterios que se exclúen reciprocamente. É
máis, entendo ademais que a posición do TXUE en relación co carácter prioritario do
art. 6.2.a) CR queda en dúbida cando o propio precepto alude ao feito de que mesmo
cando puider ser factible identificar un ou outro (lugar habitual ou establecemento
contratante) non se pode descartar a aplicación doutro ordenamento xurídico distinto
dos anteriores que vir designado pola cláusula de peche dos vínculos máis estreitos.
E obviamente cando o texto convencional (e tamén o regulamento) aluden a este últi-
mo ordenamento é porque debe ser distinto aos que poidan derivarse da aplicación
dos criterios anteriores, cousa que na miña opinión non parece ter clara o TXUE moi
probablemente pola contaminación sufrida no seu parecer a propósito da interpreta-
ción dada ás normas sobre o forum aplicables ao contrato de traballo.

5. A noción de establecemento contida no art. 6.2.b) do Convenio de Roma (e

art. 8.3 do Regulamento Roma I)

Unha vez que despexamos algunhas cuestións preliminares que xurdían ao fío desta
sentenza, é o momento de acometer unha serie de reflexións ao redor das interrogantes
expostas polo tribunal a quo, e que se circunscriben na súa integridade á análise do
alcance do art. 6.2.b) do CR en relación coa noción de establecemento contida neste
precepto. Antes de calquera outra consideración debemos sinalar que o art. 8.3 de
Roma I modificou a redacción desta disposición e, así, mentres o CR sinala que será
de aplicación a lei do país en que se atope o establecemento que contratase o/a
traballador/a, o art. 8.3 de Roma I utiliza a expresión «establecemento a través do cal
fose contratado». Así, a dúbida que se presentaba no contexto do CR (e que segue
existindo en Roma I) non é outra, tal e como expresa o profesor Carrillo Pozo, que a
de discernir se por establecemento cabe entendermos aquel onde os traballadores son
recrutados formalmente ou se se refire a unha dimensión orgánica (onde se integra)37.

37 Véxase CARRILLO POZO, L. F. (2011) op. cit., epígrafe 3.2.3, pp. 1046-1047, que cita na nota a pé de
páxina n.º 65 a postura pola que se inclina de acordo con outros autores como MANKOWSKI, quen defende
ou sostén a aplicabilidade da lei da sede da empresa que constitúe centro de imputación, e descarta así a
aplicación formal do establecemento que contratou os traballadores.
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Por clarificar os debates sobre o alcance deste criterio conflitual, cómpre sinalarmos

que existen autores que defenden que por lugar do establecemento que contratou o/a

traballador/a debe entenderse non só o lugar que se utilizou como sede dunha socie-

dade fantasma, senón tamén o lugar do establecemento que participase activamente

na contratación do/a traballador/a38. Outros veñen soster que non abonda con que no

establecemento que for se subscribise o contrato de traballo, senón que ese estable-

cemento debe ser un centro de actividade da empresa39. Finalmente, hai outros que

prefiren acollerse a unha interpretación formal, de acordo coa cal debe entenderse a

aplicación do ordenamento xurídico do país onde se atopar o establecemento onde se

asinou o contrato, sen prexuízo de se lle esixiren determinados requisitos ao citado

establecemento, o que en consecuencia leva a considerar por establecemento as organi-

zacións que teñen unha finalidade comercial da empresa mediante a xestión e a organi-

zación do emprego do persoal recrutado, mais non as simples oficinas de contratación40.

Esta dúbida maniféstase de maneira intensa no contexto da industria marítima41, o que

deu lugar a algunha opinión que sinala que a sede das empresas que actúan como

intermediarias é a que debe reterse como principal á hora de delimitar a noción de

38 É a postura defendida por PLENDER, R. (1991) The European contracts convention –The Rome convention

on the Choice of law for contracts. Londres, Sweet & Maxwel, p. 145.
39 VAN EECKHOUTTE, W. (2006) «The Rome convention on the law applicable to contractual obligations
and labour law» en Blanpain, R. (ed.) Freedom of services in the European Union –Labour and social

security law: The Bolkestein Initiative. A Haia, Kluwer Law International, p. 171.
40 Así, SCHLACHTER, M. (2000) «Grenzüberschreitende Arbeitsverhältnisse» Neue Zeitschrift für

Arbeitsrecht 2, p. 60.
41 Xunto coa existencia de axencias de management de persoal, esta regra conflitual en relación co
contrato de embarque pode dar lugar a outros problemas de aplicación. Así, poden darse supostos en que
a contratación se realice no propio espazo sen someter á soberanía estatal de ningún estado, isto é, a
bordo dun buque. Neste caso, o problema da localización é exactamente o mesmo que se produce cando
resulta imposible adscribir o lugar de execución do contrato a un país concreto; isto é, cando o problema
provén da inexistencia dun estado a que atribuír as conexións ríxidas establecidas no art. 6 do CR ou o
art. 8 de Roma I. Deste xeito, a posibilidade de encadrar o suposto de subscrición do contrato de embar-
que a bordo do buque no art. 6.2.b) do CR (art. 8.3 de Roma I) viría determinada pola asistencia da
ficción extraterritorial da lei do pavillón. Agora ben, esta ficción, do mesmo xeito que ocorría no caso da
aplicación do art. 6.2.a) do CR (art. 8.2 de Roma I), tampouco se correspondería co criterio territorial e
obxectivo do país onde estivese situado o establecemento que contratase o traballador que manexa o
art. 6.2.b) do CR (art. 8.3 de Roma I). Pola súa vez, non é posible obviar que o lugar da sinatura do
contrato de traballo pode deberse a circunstancias aleatorias que impiden, por tanto, establecer unha
proximidade entre o negocio xurídico e o país onde o/a traballador/a foi contratado/a, alén de que o
perfeccionamento dos contratos que cabe identificar baixo as consideracións desta epígrafe se realice en
espazos sen suxeitar á soberanía de ningún estado.
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establecemento42. Sexa como for, o certo é que existe unha práctica xeneralizada no

recrutamento e/ou a contratación da xente do mar que consiste en recorrer a empresas

especializadas que actúan como intermediarias na relación laboral marítima43 e cuxa

relación cos empresarios marítimos veu perfeccionándose co tempo a través dos

acordos denominados «Crewman A» e «Crewman B». Así, estas axencias de embar-

que –axencias de manning– non realizan unha mediación ou representación illada,

senón que se dedican de maneira profesional, organizada e sistemática a captar a

xente de mar e formalizar os seus contratos de embarque44, polo que aínda que poden

ser consideradas como empresarios para os efectos laborais (véxase o Convenio de

transporte marítimo da Organización Internacional do Traballo [OIT] 2006)45, o recurso

42 JUNKER, A. (2005) «Gewöhnlicher Arbeitsort im Internationalem Privatrecht» Festchrift für Andreas

Heldrich zum 70. Múnic, Geburtstag, p. 731.
43 Estas axencias de management do persoal normalmente dedicadas á contratación de tripulación para
embarcar en buques con rexistros abertos adoitan establecerse en países dotados de lexislacións
sociolaborais convenientes aos explotadores do buque. En non poucas ocasións será materialmente im-
posible controlar a súa actividade, tal e como sucede cando recrutan o persoal de forma directa nos
portos de maior tráfico (ás veces a bordo do propio buque). Os que contratan os seus servizos fixan a súa
sede legal nun país dotado de rexistro aberto. Neste enclave localizan oficialmente o seu management

comercial, distinto do management técnico da nave, desde o que se contrata a tripulación. Mesmo a
miúdo tal xogo é aínda máis complexo, por vía da relación de tales managements a sociedades distintas
pertencentes ao mesmo grupo armador ou a grupos diferentes de participación cruzada.
44 RUIZ SOROA, J. M. e DÍAZ SÁNCHEZ, J. (1986) «Reflexiones sobre las banderas de conveniencia y el
derecho marítimo y laboral español» Anuario de Derecho Marítimo 4, pp. 91-155. Así mesmo, BORNAECHEA
FERNÁNDEZ, J. I. (1985) «Contrato de embarco entre trabajador español y armador extranjero, intervi-
niendo consignataria española. Informe sobre la naturaleza jurídica y la legislación aplicable al contra-
to» Relaciones Laborales 7, pp. 141-151. IRIARTE ÁNGEL, J. L. (1993) El contrato de embarque interna-

cional. Madrid, Beramar, p. 71 e ss. De maneira confusa no tocante á determinación da natureza xurídica
de certas figuras, GÓRRIZ LÓPEZ, C. (1998) «Análisis comparativo entre los acuerdos tipo shipman para la
gestión de buques, crewman, para la gestión de la tripulación» Anuario de Derecho Marítimo 15, pp.
421-451. Máis recentemente, dedicou un capítulo completo a esta cuestión MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE,
L. (2002) La dimensión laboral del empresario marítimo. Murcia, Ediciones Laborum, pp. 237-271.
45 Téñase en conta que no noso dereito interno houbo algún intento de regular as consecuencias do
recurso a este tipo de axencias, como por exemplo a proxectada –e nunca adoptada– Lei xeral da nave-
gación marítima. Na súa versión do ano 2004 (art. 229) e na posterior do ano 2006 (art. 215) establecíanse
unha serie de previsións en relación con esta materia (contratación de traballadores españois para prestaren
servizos en buques normalmente estranxeiros e de pavillón de conveniencia). Neste sentido, sinalábase
que tanto o axente ou representante de navieiros estranxeiros como o navieiro serían considerados como
responsables solidarios en relación co contrato de traballo que subscribisen os primeiros. En segundo
lugar, facíase alusión ao feito de que eses representantes ou axentes estarían obrigados a concertaren un
seguro mercantil que outorgase indemnizacións en contía similar ás establecidas no réxime da Seguridade
Social española para os casos de morte, incapacidade por accidente e repatriación; e obrigábase as auto-

O CRITERIO CONFLITUAL LEX LOCI CELEBRATIONIS NOS SUPOSTOS

DE INTERMEDIACIÓN DA MAN DA OBRA NO CONTECTO DA INDUSTRIA MARÍTIMA

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 267-313



296

ao seu emprego pode orixinar dificultades tanto na aplicación do art. 6.2.b) do CR46

como en relación co feito de que o seu resultado pode levarnos á regulación dos con-

tratos de embarque por un ordenamento xurídico afastado do propio contrato de tra-

ballo. Isto é o que lle preocupa ao TXUE especialmente na sentenza que comentamos.

Así, a aplicación da conexión relativa á lei do país onde se atope o establecemento

presenta importantes problemas, posto que nalgúns supostos, aínda que é posible de-

terminar o país onde se atopa o establecemento que contratou o/a traballador/a, o

certo é que a solución a que nos conduce o art. 6.2.b) do CR atribuiría o carácter de lex

contractus a un ordenamento xurídico afastado da relación de tráfico xurídico externo

laboral. Todo iso non fai senón confirmar que o recurso a esta regra conflitual no

marco do contrato de embarque cando a contratación se produce mediante interme-

diarios desta natureza é en ocasións desaconsellable47, xa que en realidade estaremos

en todo momento limitando a aplicación desta regra de conexión a un punto ficticio.

Expostas estas consideracións, debe apuntarse que o problema apenas avanzado

constitúe o obxecto central do asunto que tratamos, xa que o Sr. Voogsgeerd foi con-

tratado na sede de Navigoble en Bélxica para prestar servizos en distintos buques da

empresa Navimer, con sede en Luxemburgo. En consecuencia, o que se discute é se

Navigoble é unha simple intermediaria de Navimer ou se, pola contra, pode conside-

rarse tamén establecemento contratante, dado que ademais –como sostén o mariño– é

a que exerce facultades directivas48 (cuestión esta que, con todo, Navimer nega). Nestas

circunstancias, o tribunal a quo formula varias cuestións prexudiciais en que, por

ridades de emigración a non visaren os contratos de embarque que non cumprisen este requisito. Véxase,
RUIZ SOROA, J. M. (2006) «Las cuestiones laborales en el anteproyecto de ley general de la navegación
marítima» en Fotinopoulou Basurko, O. (coord.) Cuestiones actuales del derecho laboral marítimo.
Vitoria-Gasteiz, Servizo de Publicacións do Goberno Vasco.
46 Neste tipo de supostos a determinación da sede do establecemento contratante resulta extremadamente
complexa, xa que estas axencias, a pesar de teren unha referencia territorial concreta, nalgúns casos non
manteñen ningún tipo de relación formal coa empresa navieira, ao que se engade que tales intermedia-
rias non funcionan formalmente –en calquera caso– como empresas de xestión de recursos humanos.
Todas estas circunstancias fan moi difícil determinar a lei reitora correspondente ao contrato de embar-
que segundo o criterio do art. 6.2.b) do CR ou o art. 8.3 de Roma I.
47 CHAUMETTE, P. (1993) «Le marin à la recherche de son employeur» Annuaire de Droit Maritime et

Océanique [s. n.].
48 Sobre esta cuestión MONZANI, E. (2004) «Crew managers e manning agencies» Il Diritto Marittimo 4,
pp. 669-673.
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unha banda, solicita que se concrete a noción de «establecemento de empresario» do

art. 6.2.b) do CR; mentres que, pola outra, interroga acerca dos requisitos xurídicos

que debe reunir un establecemento para ser cualificado como tal, de acordo coa nor-

ma sinalada. Vaiamos por partes.

5.1. Que é un establecemento de acordo co disposto no art. 6.2.b) do Convenio de

Roma?

En relación co que teña que considerarse como establecemento para os efectos do art.

6.2.b) do CR (art. 8.3 de Roma I), a dúbida que presenta o tribunal que coñece o

asunto é se debemos inclinarnos por unha interpretación literal do precepto ou ben

por unha interpretación baseada nos elementos fácticos ou materiais de cada suposto

de feito. E, obviamente, debe sinalarse que a interpretación que efectúa o TXUE so-

bre a materia responde á querenza –criticada supra– de estender a aplicabilidade do

art. 6.2.a) do CR (8.2 de Roma I) a calquera suposto e ademais con carácter prevalente,

prioritario e exclusivo. Dito doutro xeito, a solución a que chega o Tribunal de Luxem-

burgo é debedora dos parámetros que foron establecidos na sentenza Koelzsch antes

mencionada, onde os elementos substanciais ou materiais que envolven a relación

xurídico-laboral deben corresponder a elementos que o/a xuíz/a debe tomar en consi-

deración para concretar o lugar de execución da prestación.

Despois do mencionado, non é estraño que o TXUE solucione a discrepancia exposta

avogando por unha interpretación literal ou formal do precepto, de tal maneira que

cando se está a facer referencia á noción de establecemento está a sinalarse o lugar

onde o/a traballador/a foi contratado en virtude do contrato de traballo, sen prexuízo

de que desempeñe a súa actividade laboral no mesmo lugar onde estea situado o

establecemento ou noutro lugar distinto daquel49. En consecuencia, o TXUE vai optar

por entender que o criterio contido no art. 6.2.b) do CR é un criterio formal50 e, por

iso, tamén fiable ou previsible, xa que sen prexuízo de onde preste realmente servizos

49 Neste sentido, véxase entre outros PLENDER, R. (1991) op. cit., marxinal 8.21. Tamén MARTINY, D. e

REITHMANN, C.(2010) Internationales Vertragsercht –Das Internationale Privatrecht der Schuldverträge.

Colonia, O. Schmidt, pp. 1369 e 1439. SCHNEIDER, G. (2010) «Einfluss der Rom-I-VO auf die

Arbeitsvertragsgestaltung mit Auslandsbezug» Neue Zeitschrift für Arbeitsrechtk [s. n.], p. 1382.

50 Sobre esta aproximación, véxase JAULT-SESEKE, F. (2012) «Loi applicable aux salariés mobiles: la Cour

de justice de l’Union Européenne poursuit son travail d’interprétation de l’article 6 de la Convention de

Rome» Revue de droit de travail [s. n.], p. 118.
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o/a traballador/a (elemento material que pode modificarse ao longo da vida dun con-

trato de traballo), podería ser contratado formalmente nun país concreto e distinto do

primeiro.

Ora ben, o feito de que o TXUE interprete esta disposición acollendo unha interpreta-

ción literal, á vez que sistemática e teleolóxica, non evita que ao mesmo tempo recoñeza

que o concepto de establecemento definido pode abarcar tanto o establecemento da

sede principal da empresa como os establecementos secundarios –sucursais e axencias–

que aquela poida ter en distintas partes do mundo; non en balde tamén estas últimas

poden contratar persoal en nome propio ou en nome da sociedade a que pertenceren.

Así, vai sinalar que cómpre establecer algúns requisitos específicos para considerar

os establecementos secundarios como tales para os efectos da aplicación da norma

conflitual, por esta vía poder dar lugar a moitos abusos no seu emprego, xa que son os

empresarios os que deciden o lugar de contratación. Dito doutro xeito, non é compli-

cado seleccionar un país onde radique un establecemento secundario cuxa lexislación

laboral sexa máis laxa que a do país onde está situado o establecemento principal,

polo que o propio TXUE admite que nos supostos en que o lugar de contratación

sexa discrecional –mesmo arbitrario– ou se atope desvinculado do lugar onde se

desempeñe a efectiva prestación de servizos, habería que acudir a outras regras

conflituais –como as determinadas pola cláusula de peche dos vínculos máis estreitos51–

coa finalidade de evitar a desconexión do contrato de traballo de que se tratar co

ordenamento xurídico designado por este procedemento.

Desde esta perspectiva, debemos sinalar que compartimos parcialmente a opinión do

TXUE, aínda que como se verá non o feito de que teña que considerarse establecemento

o que apareza formalmente no contrato de traballo. En efecto, desde aquí compártese

a idea –na súa aplicación ao contrato de embarque– de que en defecto de aplicación

do primeiro apartado do art. 6.2 do CR se entende que será de aplicación a lei do país

onde se atope o establecemento que contratase o/a traballador do/a mar. Repárese que

en principio a aplicación deste criterio conflitual non presenta excesivos problemas,

posto que determinar a lei aplicable vai depender da localización obxectiva do país

51 Advírtase que neste caso o TX non dubida en acudir á aplicación da cláusula dos vínculos máis estreitos

cando existir unha desvinculación entre o contrato de traballo e o lugar onde este foi concluído, mentres

que noutras consideracións desta sentenza alude á aplicabilidade dos criterios de substancialidade crea-

dos a propósito da sentenza Koelzsch –entre os cales se atopa o exercicio do poder de dirección– para lle

atribuír a ese lugar unha conexión co contrato en virtude da lex loci laboris.
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onde se atope o establecemento –sexa o principal ou secundario– onde se subscribiu o

contrato de traballo. Deféndese, xa que logo, que tal criterio de conexión é sinxelo e

fácil de aplicar52 polo/a xuíz/a competente para a resolución do litixio de tráfico xurídico

externo laboral de que se tratar. Isto é, a proxección deste criterio ao contrato de

embarque pode resultar positiva e perfectamente defendible cando for factible adscri-

bir o establecemento que contrata a xente do mar a un estado concreto e este último

presenta algún tipo de vinculación coa relación xurídica que debe regularse.

5.2. Os requisitos xurídicos integrantes da noción de establecemento

Como se avanzou con anterioridade, as dúas últimas interrogantes expostas ao TXUE

versan sobre os requisitos xurídicos que debe reunir un establecemento no sentido do

art. 6.2.b) do CR para ser cualificado como tal; porén, a última destas preguntas me-

rece un tratamento desligado da interrogante xeral, que abordamos na seguinte epí-

grafe. Así, o tribunal remitente quere saber en primeiro lugar se o establecemento do

empresario a que o traballador está vinculado para o desempeño efectivo da súa acti-

vidade laboral debe reunir determinados requisitos formais como posuír personalida-

de xurídica propia ou se abonda para tal fin coa existencia dun establecemento fácti-

co. Dito doutro xeito, o que se pretende saber é se no suposto de feito que tratamos a

empresa Naviglobe pode ser cualificada desde o punto de vista funcional como un

establecemento da empresa Navimer para os efectos do art. 6.2 do CR.

Neste sentido, a primeira circunstancia que aclara o TXUE é que o art. 6.2.b) do CR

non establece un requisito de acordo co cal un establecemento deba ter sempre

personalidade xurídica. Iso conduce a considerar a noción de establecemento desde

un punto de vista menos formal que se nos acollésemos a unha versión estrita daquela.

Polo anterior, o TXUE sinala que se se esixise en todos os casos a existencia dunha

personalidade xurídica, no contexto do xogo das regras conflituais aplicables ao con-

trato de traballo quedaría en dúbida o interese por velar pola seguridade xurídica das

partes contractuais, xa que obviamente a diferenza que exhiben os distintos

ordenamentos xurídicos en relación cos requisitos mínimos para constituír unha em-

presa conduciría –no caso de esixirse– a que un/ha xuíz/a en concreto tivese que

examinar se eses requisitos se cumpren en relación cunha determinada sucursal ou

axencia de acordo cun ordenamento xurídico alleo.

52 VIRGÓS SORIANO, M. (1989) Lugar de celebración y de ejecución en contratación internacional. Ma-

drid, Tecnos, p. 93.
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Neste sentido, debemos compartir necesariamente a opinión do TXUE, xa que os
redactores do CR, no momento de precisar unha localización fixa e ríxida para os
supostos problemáticos, optaron por un criterio distinto do que se basea na identifica-
ción da sede central ou principal da empresa que contratou o/a traballador/a, con
independencia de que o criterio finalmente reflectido no precepto poida proporcionar
unha vía para a súa utilización con fins fraudulentos53. En efecto, ese criterio de co-
nexión alternativo e subsidiario á lex loci laboris que o CR emprega no art. 6.2 b) (art.
8.3 de Roma I) pode ou non coincidir coa lei do lugar onde estea situada a sede central
da empresa. O art. 6.2 b) do CR e o art. 8.3 de Roma I fan alusión á lei do país onde
estea situado o establecemento que contratou o/a traballador/a ou a través do cal foi
contratado/a, o que obviamente poderá coincidir coa sede central ou principal da em-
presa, mais iso non ten por que producirse en todos os casos.

En efecto, o art. 6.2.b) do CR evita basearse no establecemento principal da empresa
dados os problemas que entraña a determinación da lex societatis54; todo isto queda
ademais mellor clarificado no art. 8.3 de Roma I, cando sinala que por tal se entenderá
tamén o establecemento a través do cal se contratou o/a traballador/a. Non parece
lóxico desde esta perspectiva que, se o CR (tampouco Roma I) non establece ningún
criterio de determinación da lex societatis, se servise no art. 6.2.b) do CR dun criterio
conflitual complexo baseado na identificación previa da sede da empresa, de acordo,
precisamente, con aquela referencia. Esta solución levaría o intérprete a efectuar un
importante labor de pescuda destinado a determinar esta lei reitora, para logo proce-
der á aplicación da complexa armazón conflitual que xa de seu presenta o xogo das
disposicións do CR ou de Roma I a propósito do contrato de traballo. Xa que logo,
parece que a vontade dos redactores do CR e Roma I, plasmada na letra do art. 6.2.b)
do CR e do art. 8.3 de Roma I, tivo como obxectivo determinar un criterio de co-
nexión supletorio ao da lex loci laboris sinxelo e doado de localizar, baseado na loca-
lización do establecemento onde se concluíu o contrato, isto é, a lex loci celebrationis,

e que, doutra banda, foi o criterio tradicionalmente empregado cando se facía imposi-
ble determinar a lex executionis do contrato de traballo.

53 MORGENSTERN, F. (1987) op. cit., p. 51.

54 Utilizado no contexto do art. 4.2 do CR relativo ao sistema de presuncións a que o/a intérprete do CR

pode acudir para determinar a noción de vínculo máis estreito establecida no art. 4.1.
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Está claro que, sen prexuízo do dito, o TXUE vai sinalar que debe esixirse algún
requisito mínimo co fin de evitar un uso fraudulento deste precepto, e por iso vai
considerar a necesidade de esixir o requisito de permanencia dese establecemento
secundario nalgún lugar en concreto, para evitar que os empresarios se aproveiten
dunha presenza simplemente provisional nun determinado estado para obter a aplica-
ción do seu dereito cando se caracterice por un baixo nivel de protección dos
traballadores. En consecuencia, por exemplo, vai determinar que é insuficiente para
os efectos de considerar establecemento no sentido do art. 6.2.b) do CR o recurso a un
axente dun empresario estranxeiro que se presente nun lugar determinado onde non
exista unha representación permanente da empresa para realizar no devandito lugar a
contratación de que se tratar (apartado 81 das conclusións).

Así, o TXUE vai declarar que se desprende do art. 6.2.b) do CR que por establecemento
non se refire unicamente ás unidades de actividade da empresa dotadas de personalidade
xurídica, xa que o termo «establecemento» se refire a todas as estruturas estables
dunha empresa. En consecuencia, non só as filiais e as sucursais, senón tamén outras
unidades, como as oficinas dunha empresa, poden constituír establecementos no sen-
tido do artigo 6.2.b) do CR, mesmo se careceren de personalidade xurídica. Ora ben,
para que esas estruturas dunha empresa poidan considerarse establecemento é nece-
sario que conten cunha certa estabilidade ou vocación de permanencia, o que sensu

contrario convida a pensar que unha mera presenza transitoria exclúe a consideración
da unidade empresarial de que se tratar como establecemento. Así mesmo, vai decla-
rar que en principio é necesario que o establecemento que se toma en consideración
para a aplicación do criterio de vinculación pertenza á empresa que contrata o/a
traballador/a, é dicir, que forme parte integrante da súa estrutura, aínda que –insístese–
non estea dotado de personalidade xurídica.

5.3. Sobre o exercicio do poder de dirección e a consideración da sede do

establecemento que contratou o/a traballador/a cando o contrato é subscrito por

unha empresa distinta á que figura como empregadora

Finalmente, vén interrogarse ao fío dos pedimentos prexudiciais expostos se pode
tomarse en consideración como establecemento contratante aquel que non figura for-
malmente como empregador no contrato de traballo, mais que con todo, como expre-
sa o demandante, exerce o poder de dirección. Iso exponse deste xeito, dado que o
traballador sostén que sempre recibiu as instrucións de Navigloble e que ademais o
director da devandita empresa era tamén o director de Navimer, empresa que o con-
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tratara formalmente. No entanto, Navimer nega que houbese transferencia algunha do
poder de dirección.

Neste sentido, e como xa se avanzou, o TXUE lembra que a consideración dos ele-
mentos substanciais relativos ao desenvolvemento do contrato de traballo, tales como
a recepción de instrucións ou outros, serve ao obxecto de determinar a lei aplicable de
acordo co estipulado no art. 6.2.a) do CR (art. 8.2 de Roma I), posto que entende que
se trata dunha circunstancia que alude á execución do traballo. Como queira que con
anterioridade nos referimos en extenso a esta cuestión, abondará con sinalar aquí que
non compartimos esta posición por parte do Tribunal de Luxemburgo, xa que como se
avanzou en relación co contrato de embarque o lugar onde se executa a prestación de
servizos é o buque, de tal maneira que o elemento relativo a unha das manifestacións
do poder de dirección como o que se constitúe neste asunto de acordo co sinalado
polo demandante debería desde a perspectiva da lei aplicable conducirnos –no seu
caso– á aplicabilidade do último inciso do precepto que analizamos, isto é, como
integrante dos elementos que cómpre tomarmos en consideración para configurar os
vínculos máis estreitos.

Sexa como for, o certo é que a resposta a esta interrogante fundamentada na premisa
anterior é a que vén constituír a verdadeira delimitación do que para o TXUE constitúe
un establecemento para os efectos do art. 6.2.b) do CR (art. 8.3 de Roma I), xa que
excluír calquera tipo de elemento substancial da relación de traballo –como quen
exerce o poder de dirección–, condúceo a realizar unha afirmación excesivamente
formal sobre o citado precepto e que non podemos compartir. O feito de que o TXUE
afirme que «como o criterio do lugar de establecemento da empresa que emprega o
traballador é alleo ás condicións en que se realiza o traballo, a circunstancia de que a
devandita empresa estea establecida nun lugar ou noutro carece de incidencia para a
determinación do devandito lugar de establecemento» ten consecuencias moi rele-
vantes para acabar de pechar a súa consideración sobre a noción de establecemento
contratante (que entendo que se aparta da letra literal do art. 8.3 de Roma I) e que
parece basearse nunha eventual confusión entre establecemento contratante para os
efectos conflituais e a noción de empresario para os efectos laborais.

Deste xeito, cando en última instancia se lle pregunta sobre se a sede de Naviglobe en
Bélxica pode ser o establecemento contratante, xa que é nesta sede onde desde o
punto de vista fáctico se contrata o traballador para que preste servizos a bordo dos
buques de Navimer, é cando o TXUE vai esixir a existencia dalgún tipo de relación

OLGA FOTINOPOULOU BASURKO

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 267-313



303

entre Navimer e Navigoble co fin de esclarecer se Navigoble ten a condición de
empregador do persoal contratado por Navimer, que é o que lle corresponde dilucidar
ao tribunal belga que formula o pedimento prexudicial. Obsérvese que o que se lle
está a preguntar ao TXUE non é outra cousa que determinar se a sede de Navimer
debe ser considerada como establecemento contratante para os efectos conflituais,
aínda que para iso se empregue na interrogante un dos elementos centrais da relación
de traballo, e por suposto da delimitación da noción de empresario laboral, como é o
poder de dirección.

Ante estas circunstancias, o TXUE vai responder engadindo un factor que previamen-
te non fora exposto á hora de delimitar o alcance e os requisitos da noción de
establecemento para os efectos conflituais. Isto é, o TXUE vai trasladar ao tribunal
belga a obriga de esclarecer se entre Naviglobe e Navimer existe algún tipo de rela-
ción societaria co fin de imputarlles a ambas a condición de empregadoras, e, en
consecuencia, tamén a de considerar que ambas as sedes son establecementos contra-
tantes dos arts. 6.2.b) do CR e 8.3 de Roma I. Deste xeito, o TXUE vai sinalar que é
necesario considerar aqueles elementos obxectivos que permitan establecer a existen-
cia dunha situación real que difire da que se desprende dos termos do contrato55. Esta
última expresión –termos do contrato– é a que agora introduce o tribunal na súa
sentenza, mais xa neste caso para concretar que a sede do establecemento contratante
será a que apareza expresamente no contrato cando o recrutamento e a posterior con-
tratación se realice mediante intermediaria. Deste xeito, o TXUE, ao meu modo de
ver, dá un salto cualitativo de extrema radicalidade cuxas consecuencias son enormes,
posto que aquí non está a facer referencia aos criterios para identificar a sede contra-
tante, senón que está a lle outorgar ao contrato de traballo –e ao que este dispoña en
relación co empresario– a mesma eficacia que se de facto o contrato de traballo se
subscribise na sede principal da empresa.

Este salto cualitativo conduce o TXUE a considerar que aínda que de feito o contrato
de traballo do Sr. Voogsgeerd se subscribise na sede de Navigoble (en Bélxica), como
dos termos do contrato se extrae que o empresario marítimo é Navimer (con sede en
Luxemburgo), despréndese que é nesta última onde se asinou o contrato de traballo
para os efectos da aplicación do criterio conflitual contido no art. 6.2.b) do CR. É

55 Véxase, por analoxía, a Sentenza do 2 de maio de 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, recomp. p. I-3813,

apartado 37.
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máis, continúa sinalando o TXUE, esta conclusión non queda desvirtuada polo feito
de que o poder de dirección fose exercido por Navigoble (nin tampouco –engado eu–
porque fose alí onde o traballador fose empregado, que é o que establece o contido do
art. 8.3 de Roma I), como expresa o traballador, posto que iso non demostra que o
traballador fose en realidade contratado por unha sociedade distinta da que figura
como empregadora formalmente falando. Obviamente, o TXUE vai concluír sinalando
que só no suposto en que resulte que unha das dúas sociedades actuou por conta da
outra poderá considerarse que o establecemento da primeira pertence á segunda para
os efectos da aplicación dos arts. 6.2.b) do CR e 8.3 de Roma I56. Dito doutro xeito, o
TXUE interpreta esta cuestión sinalando que sen prexuízo de que houbese ou non
transferencia no poder de dirección57, cando se poida desprender que entre ambas as
sociedades existe algún elemento obxectivo que permita establecer unha situación
real que difire da que se desprende dos termos do contrato, entón poderá imputarse a
condición de establecemento tanto á sede de Navigoble como á de Navimer.

Como é visible, no desexo de descartar case practicamente a aplicación do art. 6.2.b)
do CR a favor do primeiro criterio conflitual, e eventualmente tamén do criterio dos
vínculos máis estreitos, o TXUE vai proceder a realizar unha interpretación do
establecemento contratante excesivamente formal, anoada a un elemento tan malea-
ble –e dispoñible polos empresarios– como o que dispuxer o contrato de embarque.
Esta solución é a que dá en relación cos supostos en que exista intermediación na
figura do empresario e non poida atribuírselles ás empresas concernidas a condición
de grupo de empresas, ou poida considerarse que a empresa recrutadora actuou en
nome e por conta do empresario navieiro.

56 Obsérvese que o TX primeiro declara que para que se poida tomar en consideración a empresa inter-

mediaria é necesario que forme parte da estrutura da empresa principal. E neste punto, o que vén dicir

alixeirando esa primeira opinión é que é posible considerar a intermediaria como establecemento se

actúa en nome e por conta doutra empresa. Así, como ben afirma JAULT-SESEKE, F. (2012) op. cit., p. 118:

«Il est finalement à la lecture de l’intégralité de l’arrêt difficile de savoir se l’établissement d’une société

tierce qui intervient dans le processus d’embauche alors même que cette société n’a pas la qualité

d’employer». Este autor acaba por dicir que non estaría de máis un pouco de claridade por parte do TX.

57 A avogada xeral esclarece este posicionamento nas conclusións sobre a sentenza. En efecto, nos apar-

tados 86 a 90 vén expresamente dicir –como non podía ser doutro xeito– que o exercicio do poder de

dirección constitúe un elemento central para considerar a existencia de relación laboral. Aínda que iso é

así, e aínda que en xeral quen posuír a facultade de dirección será o/a empresario/a, non é posible

descartar que este/a delegue certas facultades.
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Esta solución ten consecuencias moi graves polo que respecta á industria marítima,
xa que as manning agencies non teñen por que formar parte dunha estrutura empresa-
rial complexa e, ademais, en ocasións tampouco actúan por conta e en nome dunha
empresa navieira (o que ocorrerá cando as partes recorresen por exemplo a un Acordo
Crewman A, mais non cando fagan uso do Acordo Crewman B, ambos do Consello
Marítimo Báltico Internacional [BIMCO]). Evidentemente, esta solución interpretativa
ademais presenta na práctica problemas de certa envergadura, xa que a industria ma-
rítima se caracteriza entre outras cousas pola procura, a través da creación de fórmu-
las societarias ou de relación entre aquelas, da aplicación dun ordenamento xurídico
despreocupado –por non dicir outra cousa– polas condicións de vida e de traballo da
xente do mar. Así, aínda que é certo que no caso Voogsgeerd as dúas empresas están
domiciliadas en territorio europeo, o cal en principio vai orixinar unha protección
laboral do traballador concernido58, agora –coa interpretación dada polo TXUE– é
facilmente eludible a aplicación de calquera dos ordenamentos europeos, xa que á
empresa marítima lle abonda con expresar no contrato de embarque quen é o empre-
sario navieiro e que este ademais se sitúe nun terceiro país. Se a iso lle engadimos que
a interpretación do TXUE ten un impacto transcendental no ámbito do forum, ao
impor para ambos os conxuntos normativos –que perseguen obxectivos distintos– a
mesma interpretación, os traballadores do mar van verse compelidos nalgúns casos a
preitearen ante a sede do establecemento formalmente contratante, que o máis proba-
ble é que radique en terceiros estados cunha lexislación máis laxa desde o punto de
vista laboral cuxos órganos xurisdicionais –cómpre salientalo– non estarán obrigados
a aplicar nin o CR nin o Regulamento Roma I.

Precisamente por iso, por se coñeceren as prácticas desenvolvidas no sector, houbo
autores que avogaron por buscar unha solución a esta cuestión, sexa pola vía de en-
tender que nos atopamos ante un verdadeiro grupo de empresas, sexa porque existen
elementos materiais que nos permiten empregar o art. 6.2.b) do CR e, no seu caso, o
criterio dos vínculos máis estreitos.

58 Por exemplo, empregando a regra de conexidade establecida en Bruxelas I e que por fin se incorporará

aos contratos de traballo na reforma deste regulamento. Sobre esta cuestión en particular, véxase

FOTINOPOULOU BASURKO, O. (2008) «Competencia judicial internacional en pleitos laborales con plurali-

dad de demandados. El foro por conexidad tras la STJCE de 22 de mayo de 2008» Aranzadi Social 10,

pp. 69-90.
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a) Primeira lectura: empresa navieira e axencia de intermediación na contrata-

ción da xente do mar como grupo de empresas

O profesor Chaumette, a quen cabe considerarmos como un dos máximos especialis-

tas sobre a materia, xa avogaba no seu momento59 por considerar que unha das solucións

a este conflito –a presenza de empresas de intermediación de man de obra– pode

pasar por recoñecer neses supostos a existencia de varias sociedades formalmente

distintas mais en realidade agrupadas ao redor dunha mesma unidade operativa60.

O problema principal ante o que nos atopamos é o de confirmar a existencia real da

devandita unidade empresarial. Así, en aplicación da interpretación ofrecida polo

TXUE, que sustenta esta vía, remítese a cada tribunal e á súa lexislación –en función de

cada suposto de feito– para a concreción da existencia ou non desa unidade empresarial.

No noso dereito deberiamos probar as distintas notas ou carácteres que foron estable-

cidos pola doutrina xurisprudencial para eses efectos. Deste xeito, os elementos técni-

co-xurídicos que demostren a existencia dun grupo, e no noso caso dun grupo arma-

dor, serían os seguintes: o funcionamento integrado ou unitario das organizacións de

traballo das empresas do grupo; a prestación de traballo indistinta ou común, simultá-

nea ou sucesiva, en favor dos empresarios; a procura, mediante a configuración

artificiosa de empresas aparentes sen substrato real, dunha dispersión ou elusión de

responsabilidades laborais; e, en fin, a existencia dunha relación vertical de domina-

ción e un sistema de goberno unitario, nun conxunto formado cunha evidente vincula-

ción, tanto económica como persoal61.

59 Neste sentido, véxase CHAUMETTE, P. (1993) op. cit., p. 164, quen aborda esta problemática sinalando

o seguinte:

S’il apparaît que les sociétés propriétaires des navires, gestionnaires commerciales des navires,

gestionnaires des équipages sont imbriquées, quant à la composition de leur capital, quant aux

dirigeants et managers, quant aux statuts ou avantages conventionnels du personnel sédentaire, il se

peut qu’elles constituent un groupe de sociétés ou mieux encore une unité économique et sociale,

c’est-à-dire une entreprise unique au delà des découpages obtenus par l’utilisation du droit des sociétés.

60 PALAO MORENO, G. (2000) op. cit., p. 169, sostén que para poder aplicar o criterio de conexión do

art. 6.2.b) do CR a estes supostos sería necesario que a empresa recrutadora de man de obra interviñese

activamente na contratación e que o grupo navieiro posuíse un establecemento secundario con certa

permanencia nese lugar.

61 SSTS do 11 de outubro de 1990, FX 7.º (RA 7544), e 11 de decembro de 1985, FX 2.º (RA 6094).
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Como é visible, de acordo co exposto, non sempre será sinxelo determinar que nos

atopamos ante unha unidade empresarial para os efectos da aplicabilidade do art.

6.2.b) do CR (art. 8.3 de Roma I) e a posibilidade de lles imputar a ambas as sedes a

condición de empresarias para os efectos laborais nin, por tanto, a consideración de

establecemento para os efectos conflituais. En consecuencia, no caso de ser imposible

deducir a existencia dunha unidade empresarial, só será considerado establecemento

contratante –de acordo co estipulado polo TXUE neste caso– aquel que formalmente

aparecer como tal no contrato de traballo (no noso caso Navimer), salvo que se poida

constatar que a empresa que concluíu o contrato de traballo actuou realmente en nome

e por conta doutra empresa; nese caso esta última tamén sería considerada establece-

mento contratante (sede de Navigoble). Ora ben, para chegar a considerar esta última

posibilidade non son relevantes, segundo o TXUE, os elementos relativos á realiza-

ción do traballo (como quen exerce o poder de dirección), senón exclusivamente os

elementos relativos ao procedemento de contratación (por exemplo, quen publicou o

anuncio de contratación e quen realizou a entrevista etc.), posto que como insistimos

até a saciedade, para o TXUE eses elementos fácticos deberían ser considerados polo/a

xuíz/a que coñece o asunto para a delimitación dos arts. 6.2.a) do CR e 8.2 de Roma I.

Esta é unha opinión que como se dixo non compartimos62.

Sen prexuízo de non compartir a solución que para estes últimos efectos dá o TXUE,

o certo é que de acordo con ela, e no caso de ser imposible atribuír a Navigoble e a

Navimer a consideración dunha verdadeira unidade empresarial ou a Navigoble que

actuou por conta e en nome de Navimer, daquela sería de aplicación a lei luxemburguesa

pola vía do art. 6.2.b) do CR, sen que iso quede prexulgado polo feito de que fose na

sede de Navigoble o lugar onde se produciu a contratación do Sr. Voogsgeerd, polo

feito de que sexa a través desta de quen recibe as instrucións ou polo feito de que o

porto base se atope en Bélxica, país que coincide coa sede de Navigoble.

b) Segunda lectura: toma en consideración dos elementos fácticos do suposto á

hora de delimitar o establecemento contratante nos conflitos derivados do con-

trato de embarque

Xa aludimos ao feito de que o TXUE descarta a aplicabilidade do art. 6.2.b) do CR (e

o art. 8.3 de Roma I) aos supostos como o que nos ocupa, en que non caiba probar e

constatar ben a existencia dunha unidade empresarial ou ben, cando menos, que a

62 Isto é, o TXUE é capaz de distinguir entre aqueles elementos fácticos que serven para delimitar as

alíneas a) e b) do art. 6.2 do CR.
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empresa de management da tripulación actuou en nome e por conta da empresa navieira

propietaria dos buques. Así, o TXUE vai basear a súa opinión na idea de que os

elementos fácticos que poden acaecer en cada suposto de feito –como o exercicio do

poder de dirección etc.– só poden determinar o ordenamento xurídico aplicable pola

vía do art. 6.2.a) do CR (art. 8.2 de Roma I); aínda que é verdade que nalgunha outra

parte da sentenza, como se aludiu con anterioridade, o propio TXUE alude á

aplicabilidade dos vínculos máis estreitos (que se corresponde coa nosa posición a

respecto diso)63.

Sexa como for, o certo é que esta opinión é contrarrestada por autores tan relevantes

como o profesor Carbone, quen a pesar de sinalar que a aplicabilidade dos arts. 6.2.b)

do CR ou 8.3 de Roma I pode resultar complexa ante a realidade que subxace neste

sector industrial, avogando en xeral pola aplicabilidade da cláusula de peche ou de

escape, non dubida en afirmar que a súa operatividade será factible precisamente de

se tomaren en consideración determinados factores materiais tales como que o lugar

do establecemento coincida co lugar a partir do cal o buque é efectivamente utilizado

ou co establecemento en que o armador teña o seu propio centro de decisións e/ou de

actividade. Así mesmo, vai defender a posibilidade de aplicar este criterio conflitual

cando o establecemento coincida co estado onde radicar o porto habitual do buque

porto real e non administrativo ou onde se atopar a base de operacións no sentido da

xurisprudencia norteamericana sobre a Jones Act64.

Considero que esta postura defendida por Carbone para os supostos de traballo pres-

tado a bordo de buques con elemento de internacionalidade conduce a mellores resul-

tados que os que defende o TXUE na sentenza que comentamos.

63 O sinalado supra non fai senón apontoar o feito de que o TXUE se amosa inseguro á hora de realizar

as afirmacións que fai ao longo da sentenza. O anterior pode deberse –entendo eu– á inconsistencia

(utilizada neste caso como un termo lóxico) das argumentacións que foi empregando sobre a interpreta-

ción do art. 6 do CR en relación cos traballadores móbiles.

64 CARBONE, S. M. (2010a) op. cit., pp. 185-187, en particular a p. 187. Sobre a Jones Act, véxase COLUM-

BIA LAW REVIEW ASSOCIATION (1960) «Panlibhon registration of American-owned merchant ships: gover-

nment policy and the problem of the Courts» Columbia Law Review vol. 60, n.º 5, pp. 711-737. CARBONE,

S. M. (1970) «Legge della bandiera e diritto del lavoro in alcune recenti decisioni statunitensi» Rivista di

Diritto Internazionale Privatto e Processuale [s. n.], pp. 164-188. GINATTA, F. (1971) «Applicabilitá del

Jones Act ad un rapporto di lavoro su nave straniera» Il Diritto Marittimo 1, pp. 131-135. Sobre os

problemas aplicativos da Jones Act desde unha perspectiva da competencia xudicial véxase ROBERTSON,

D. W. e STURTLEY, M. F. (1999) «The right to a Jury Trial in Jones Act Cases: Choosing the Forum Versus

Choosing the procedure» Journal of Maritime Law and Commerce vol. 30, n.º 4, pp. 649-676.
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6. Consecuencias sobre o forum: a distinción entre empresario laboral para os

efectos laborais e establecemento contratante para os efectos conflituais

Expostas as consideracións anteriores, entendo que debemos realizar unhas breves

–mais ao meu xuízo necesarias– observacións sobre as consecuencias que presenta a

diferenciación que fai o TXUE entre empresario laboral, por unha banda, e, pola

outra, establecemento contratante, porque tampouco resulta descoñecida a querenza

do TXUE por empregar as nocións contidas nos conxuntos normativos de dereito

internacional privado aplicables ao contrato de traballo de maneira practicamente idén-

tica ou, se se quere, de maneira paralela65. Se trasladamos todo iso ao ámbito da in-

dustria marítima, non me queda máis que dicir que os problemas xa están servidos (ou

que deus nos colla confesados). En efecto, debe terse en conta que a interpretación

formal que fai o TXUE neste asunto pode ter consecuencias relevantes para a outra

gran vertente do dereito internacional privado, que é a da competencia xudicial inter-

nacional hoxe regulada polo Regulamento Bruxelas I (en proceso de revisión66), xa

que desde a sentenza Koelzsch se desexa interpretar as nocións relativas ao contrato

de traballo establecidas en ambos os conxuntos normativos de maneira idéntica ou,

cando menos, moi similar (todo o cal tamén é criticable).

Pois ben, se o apenas exposto chegase a ser certo, o problema que se nos presenta non

xa desde o punto de vista da lexislación aplicable, senón da competencia xudicial

internacional, vai ser considerable. No caso de asumir unha interpretación paralela

entre os dous conxuntos normativos, que o TXUE desligase a noción de establecemento

contratante de calquera elemento fáctico ou material como quen exerce o poder de

dirección (isto é, ao desligala da consideración de empresario para os efectos laborais)

conduce a que a aplicabilidade do art. 19.2.b) de Bruxelas I quede reducida ao foro do

lugar onde estivese o establecemento contratante, isto é, de xeito exclusivo ao lugar

formalmente expresado polo contrato de traballo (o cal, doutra parte, conculca a letra

literal do precepto, que se refire ao empregador). No contexto da industria marítima

esta interpretación facilita enormemente o labor de elusión das empresas do sector, xa

que lles basta con establecer no contrato de traballo que a empresa é calquera que se

atope domiciliada nun terceiro estado, cuxos tribunais non terían a obriga de aplicar

Bruxelas I nin tampouco, en consecuencia, Roma I na actualidade.

65 Cuestión esta que é a que se atopa no fondo das discusións sobre a materia, así como, en segundo lugar,

se a interpretación extensiva elaborada en Koelzsch se axusta ou non á querenza do lexislador europeo.

66 Véxase o Documento COM (2010) 748 final.
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Así, poñamos por exemplo un suposto de feito similar ao tratado pola sentenza que

comentamos, onde no canto de falarmos de dúas empresas situadas en dous estados

membros da UE nos atopemos con que a empresa navieira, que é á súa vez a que

aparece formalmente no contrato de traballo, se domiciliou nas Bahamas67. Esta

realidade conduciría a que o/a traballador/a, no caso de inaplicabilidade do resto de

puntos de conexión, tivese que preitear ante os tribunais das Bahamas, que obviamen-

te non terían por que aplicar nin Bruxelas I (incluída a regra de conexidade tan impor-

tante cando se producir intermediación na figura do empresario) nin tampouco Roma

I. Esta circunstancia orixina a desprotección dos traballadores do mar desde o punto

de vista laboral, por moito que puidese demostrarse –como apunta Carbone en aplica-

ción da doutrina derivada da Jones Act– unha conexión dese contrato de traballo co

territorio europeo.

En fin, pode dicirse en xeral que desligar a consideración de empresario laboral da

noción de establecemento pode ter, alén dos problemas anotados en relación coa lei

aplicable, enormes consecuencias desde a perspectiva do forum. Esta circunstancia,

ademais, non é en absoluto coherente coas normas substantivas internacionais aplica-

bles sobre a materia, xa que o propio Convenio do transporte marítimo da OIT 2006

intenta limitar a posibilidade de elusión das responsabilidades laborais dos empresa-

rios concernidos na contratación marítima ao lles atribuír tanto á empresa navieira

como á intermediaria a consideración de empresarias para os efectos laborais.

7. Conclusión

En fin, desde o meu punto de vista particular pode dicirse que na interpretación efec-

tuada na sentenza que comentamos, que ademais trae causa no expresado na sentenza

Koelzsch, o TXUE optou perigosamente por unha interpretación paralela dos conxuntos

normativos de dereito internacional privado aplicables ao contrato de traballo, ob-

viando neste sentido os distintos obxectivos que perseguen por cada un deles. Esa

67 Para este fin, véxase como exemplo a sentenza da Cour d’appel d’Aix-en-Provence do 18 de xaneiro

de 2012, que aínda que se refire ao caso dun mergullador que sufriu un accidente de traballo nunha

plataforma petrolífera no Camerún, o certo é que pode trasladarse igualmente ao caso dos mariños, xa

que as empresas concernidas se domiciliaran en terceiros estados para eludiren así a aplicación das

normas europeas. Proximamente aparecerá un comentario na revista en Le Droit Maritime Français da

autoría de P. Chaumette, quen xentilmente mo deu a coñecer.
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interpretación que deriva da vontade de aplicar de forma extensiva o criterio da lex

loci laboris ten unhas importantes consecuencias para os supostos derivados do con-

trato de embarque (aínda que tamén para calquera outro contrato de traballo

plurilocalizado), e entre elas a que intentamos describir e criticar ao longo destas

páxinas en relación coa interpretación do art. 6.2.b) do CR, ao se desligar abertamente

a noción de empresario laboral do concepto de establecemento contratante, e coas

cales evidentemente polo expresado– non podemos comungar.

Así, espero que a postura do TXUE en todas estas cuestións se reconduza cara a

interpretacións non só máis favorables para a xente do mar, senón sobre todo e ante

todo respectuosas cos conxuntos normativos de dereito internacional privado, xa que

pola contra a situación derivada daquela pode resultar especialmente desastrosa para

os traballadores que prestan servizos a bordo de buques dados o condicionantes

socioeconómicos a que están expostos.
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Resumo

Comentario da recente Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 21 de xuño de

2012, que vén estender o dereito a gozar das vacacións perdidas cando xorde unha incapacidade

temporal unha vez iniciadas estas e non só cando se produce antes de comezalas.

Palabras chave: vacacións, incapacidade temporal, intanxibilidade, dereito ás vacacións.

Abstract

A comment is made on a recent judgment of the Court of Justice of the European Union, issued

on June 21st, 2012, which aims to extend the right to enjoy the missed holidays when the

temporary disability arises once initiated these and not only when it occurs before them.

Keywords: holiday, temporary disability, inviolability, right to holidays.
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1. A Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 21 de xuño de 2012,

ditada no asunto C-78/111, é a resposta a unha cuestión prexudicial exposta polo noso

Tribunal Supremo a raíz dun recurso de casación ordinaria derivado dun conflito co-

lectivo, formulada nos seguintes termos: «O art. 7.1, apartado 1, da Directiva 2003/

88... oponse a unha interpretación da normativa nacional que non permita interromper

o período vacacional para o goce, nun momento posterior, do período completo –ou

que reste– se a incidencia dun proceso de incapacidade temporal acontecese de forma

sobrevida durante o período do seu goce?»2.

Antes de comezar a súa análise e reflexionar sobre que significa este pronunciamento,

é preciso expor o marco fáctico en que se ditou, aínda que xa se pode adiantar que a

resposta á cuestión prexudicial formulada foi que ese artigo «é oposto a disposicións

nacionais que establezan que un traballador que se atope en situación de incapacidade

laboral sobrevida durante o período de vacacións anuais retribuídas non ten dereito a

gozar posteriormente das vacacións anuais coincidentes co período de incapacidade

laboral»3. En definitiva, implantouse a intanxibilidade do dereito ás vacacións, aínda

que para a súa correcta valoración habería que relacionar esta sentenza con outra do

Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 22 de novembro de 2011, asunto KHS, C-

-214/10, onde se estimaba a posibilidade de establecer límites temporais ao

aproveitamento futuro das vacacións cando se permanece nunha situación de

incapacidade temporal durante moito tempo (concretamente recollíase un límite de

quince meses).

Resumindo o relato dos feitos que levaron a este pronunciamento4, podería precisarse

o seguinte:

a) A Federación de Asociacións Sindicais (FAGSA); a Federación de Traballadores

Independentes de Comercio (FETICO); a Federación Estatal de Traballadores de

Comercio, Hostalaría, Turismo e Xogo da Unión Xeral de Traballadores e a Federa-

ción de Comercio, Hostalaría e Turismo de Comisións Obreiras expuxeron un proce-

1 O texto completo desta sentenza pode localizarse por medio do sitio web co enderezo <http://curia.
europa.eu/jcms/jcms/j_6>.
2 Apartado 14.
3 Fallo da sentenza.
4 Apartados 10 a 14.
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demento de conflito colectivo mediante demandas separadas, presentadas ante a Au-

diencia Nacional e que foron acumuladas, para que se declarase que os traballadores

suxeitos ao Convenio colectivo de grandes almacéns para o período 2009/20125 po-

dían gozar das súas vacacións anuais retribuídas aínda cando estas coincidisen con

períodos de baixa por incapacidade temporal.

b) A Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), pola con-

tra, opúxose ás devanditas demandas ao considerar que os traballadores que se atopan

en situación de incapacidade laboral temporal antes do inicio dun período de vacacións

inicialmente fixado, ou durante ese período, non teñen dereito a gozar das súas

vacacións nun momento posterior ao termo da incapacidade temporal, agás de se

tratar das situacións expresamente recollidas no mencionado convenio colectivo, é

dicir, os supostos previstos no artigo 48, apartado 4, do Estatuto dos traballadores.

c) O 23 de novembro de 2009 a Audiencia Nacional estimou integramente as deman-

das das partes demandantes.

d) A ANGED interpuxo daquela ante o Tribunal Supremo un recurso de casación

ordinaria contra a devandita sentenza.

e) O Tribunal Supremo cita a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Euro-

pea (TXUE), mais na medida en que o recurso de casación se refire ao caso en que a

incapacidade laboral sobrevén unha vez iniciado o período de vacacións anuais

retribuídas, e non cando aínda non se comezou ese goce, considera necesario suspen-

der o procedemento e formular a cuestión prexudicial que dá lugar á sentenza que

estamos a comentar.

2. A resposta non lle ofrece dúbidas ao TXUE, posto que partindo da letra do artigo 7,

apartado 1, da Directiva 2003/88, a conclusión é a conservación do dereito ás vacacións,

calquera que for o momento en que se iniciou o período de incapacidade temporal,

sempre que provocase unha imposibilidade no exercicio dos traballadores do seu dereito

efectivo ao devandito descanso. Tres son os argumentos empregados para fundar a

decisión, aos cales se engade un cuarto:

5 Publicado no BOE n.º 240, do 5 de outubro de 2009, pode accederse ao texto por medio do enderezo
web <http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/05/pdfs/BOE-A-2009-15824.pdf>.
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1) O primeiro6 é que, segundo reiterada xurisprudencia7, o dereito dos traballadores a

gozaren de vacacións anuais retribuídas debe considerarse un principio do dereito

social da Unión Europea de especial importancia, a respecto do cal non poden esta-

blecerse excepcións e cuxa aplicación por parte das autoridades nacionais competen-

tes unicamente pode efectuarse respectando os límites establecidos de forma expresa

pola Directiva 1993/104/CE, do 23 de novembro de 1993, relativa a determinados as-

pectos da ordenación do tempo de traballo, que foi codificada pola Directiva 2003/88.

2) O segundo8 ten a ver con que o dereito ás vacacións anuais retribuídas non só ten

unha importancia especial pola súa condición de principio do dereito social da Unión

Europea, mais tamén por se atopar expresamente recoñecido no artigo 31, apartado 2,

da Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea, á cal o artigo 6 do Tratado da

Unión Europea, apartado 1, recoñece o mesmo valor xurídico que aos tratados9.

3) Finalmente10 emprégase un principio xeral do dereito comunitario, dado que o dereito

ás vacacións anuais retribuídas non pode ser interpretado de maneira restritiva11.

4) A este tres argumentos engádese outro que é realmente o decisivo: o teleolóxico12.

Resulta pacífico –di o Tribunal– que a finalidade do dereito ás vacacións anuais retri-

buídas consiste en permitir que os traballadores descansen e dispoñan dun período de

lecer e esparexemento; e, desde logo, esa finalidade difire da correspondente ao de-

reito a causar baixa por enfermidade, porque o obxectivo do tempo correspondente a

unha incapacidade temporal ten que ver cun dereito recoñecido aos traballadores co

fin de que poidan recuperarse dunha enfermidade13.

6 Apartado 15.
7 Véxase a citada Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 22 de novembro de 2011, asunto
KHS, C-214/10, apartado 23, e a xurisprudencia nela citada.
8 Apartado 16.
9 Véxanse as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 22 de novembro de 2011, asunto
KHS, C-214/10, apartado 37; e do 3 de maio de 2012, asunto Neidel, C-337/10, apartado 40.
10 Apartado 18.
11 Véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 22 de abril de 2010, asunto
Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, apartado 29.
12 Apartados 19 a 23.
13 Véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 10 de setembro de 2009, asunto
Vicente Pereda, C-277/08, apartado 21.
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Estes dous dereitos responden a realidades distintas e xa se declarou, en particular,

que da finalidade do dereito ás vacacións anuais retribuídas se desprende que calquera

traballador/a que se atope de baixa por enfermidade durante un período de vacacións

anuais fixado con anterioridade ten dereito, por pedimento seu e co obxecto de poder

gozar efectivamente das súas vacacións anuais, a tomalas nunha data distinta á da

baixa por enfermidade14.

En definitiva, para a xurisprudencia comunitaria relativa aos traballadores que se atopan

en situación de incapacidade laboral antes do inicio do período de vacacións anuais

retribuídas, resulta que carece de pertinencia o momento en que sobrevén tal

incapacidade: antes da fixación das vacacións, antes do seu goce, cando xa están

establecidas ou durante o período atribuído; por conseguinte, os traballadores teñen

dereito a gozaren das súas vacacións anuais retribuídas coincidentes cun período de

baixa por enfermidade nun período posterior, con independencia do momento en que

sobreviñese esa incapacidade laboral.

A causa desta conclusión reside en que «sería aleatorio e contrario á finalidade do

dereito ás vacacións anuais retribuídas... conceder ese dereito ao traballador unicamente

a condición de que xa se atope en situación de incapacidade laboral cando se inicie o

período de vacacións anuais retribuídas15». Ademais, o novo período de vacacións

anuais –que se corresponde coa duración do solapamento entre o período de vacacións

anuais inicialmente fixado e a baixa por enfermidade–, de que o traballador pode

gozar unha vez dado de alta médica, pode fixarse, de ser o caso, fóra do período de

referencia das vacacións anuais en cuestión16.

3. A primeira idea que se presenta á lectura desta resolución é a intanxibilidade que a

xurisprudencia comunitaria atribúe ao dereito ás vacacións dos traballadores. Isto é

rechamante se temos en conta o recoñecemento tardío que no noso ámbito laboral

tivo ese dereito en relación con outras institucións relativas ao descanso (diario, do-

minical, festivos) e a estrita xurisprudencia mantida até hai apenas tres anos.

14 Ídem, apartado 22.
15 Apartado 22.
16 Véxanse as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 22 de novembro de 2011, asunto
KHS, C-214/10; e do 10 de setembro de 2009, asunto Vicente Pereda, C-277/08, apartado 23.
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No artigo 38 do Estatuto dos traballadores preceptúase que todos os traballadores

teñen dereito cada ano a un período de vacacións retribuídas de 30 días naturais como

mínimo; ao tempo, a doutrina e a xurisprudencia advirten de que a finalidade do

dereito ás vacacións é procurar un período retribuído de descanso e tempo libre que

permita aos traballadores recuperárense do desgaste fisiolóxico e psicolóxico do traballo

prolongado17, así como un tempo de esparexemento ou de desconexión do traballo18.

Así, as vacacións anuais poden conceptuarse, seguindo a Alonso Olea e Casas

Baamonde19, como o goce ou aproveitamento dun período continuado de varios días

de descanso ao ano.

En definitiva, as vacacións concíbense como aquel período de descanso ininterrompido

e retribuído cuxa finalidade é que os traballadores poidan gozar dun tempo de lecer e

recuperar as enerxías perdidas durante a xornada anual de traballo; isto aparentemen-

te está na liña do expresado polo TXUE xa desde antigo. Con todo, durante moito

tempo mantívose que, fixadas as vacacións, se o/a traballador/a non pode inicialas

por atoparse nunha situación de incapacidade temporal ou mesmo maternidade, a

perda daquelas é un risco seu e non da empresa, salvo de se dispor outra cousa no

convenio colectivo correspondente20.

Esta doutrina restritiva comezou a cambiar debido á Sentenza do Tribunal de Xustiza

da Unión Europea do 18 de marzo de 2004, C-342/01, no ano 200921, cando por vez

primeira se recoñece que a incapacidade temporal non neutraliza o dereito dos

traballadores a gozaren das vacacións posteriormente, mesmo aínda que exceda do

ano natural. En definitiva, a situación de baixa por enfermidade, que xorde con

anterioridade e que impide gozar das vacacións na data sinalada, non pode nin debe

17 Véxase DE CASTRO MEJUTO, L. F. (2009) La acción constitutiva. A Coruña, Netbiblo, p. 15.
18 De «desalienación» fala a Sentenza do Tribunal Supremo do 30 de maio de 1996 (Repertorio de

xurisprudencia de Aranzadi 1996/3627).
19 Véxase ALONSO OLEA, M. e CASAS BAAMONDE, M. E. (1996) Derecho del trabajo. Madrid, Civitas,
p. 293.
20 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 30 de novembro de 1995, recurso de casación 1511/94;
27 de xuño de 1996 (Repertorio de xurisprudencia de Aranzadi 1996/5389); e 11 de xullo de 2006,
recurso de casación ordinaria 87/05.
21 A pioneira foi a Sentenza do Tribunal Supremo do 24 de xuño de 2009, recurso de casación para a
unificación da doutrina 1542/08, con varios e importantes votos particulares.
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22 Á parte da citada na nota anterior, véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 18 de xaneiro de
2010, recurso de casación para a unificación da doutrina 314/09; 21 de xaneiro de 2010, recurso de
casación para a unificación da doutrina 546/09; 4 de febreiro de 2010, recurso de casación para a unifi-
cación da doutrina 2288/09; 8 de febreiro de 2010, recurso de casación para a unificación da doutrina
1782/09; 11 de febreiro de 2010, recurso de casación para a unificación da doutrina 1293/09; 19 de abril
de 2010, recurso de casación para a unificación da doutrina 2746/09; 6 de xullo de 2010, recurso de
casación para a unificación da doutrina 519/10; e 13 de xullo de 2010, recurso de casación para a unifi-
cación da doutrina 1259/09, entre as primeiras.
23 Ídem.

erixirse en impedimento que neutralice o dereito ao goce das devanditas vacacións

anuais que os traballadores posúen pola prestación de servizos na empresa22. No entanto,

segue a insistirse –e é o que agora coa cuestión prexudicial parece que o Tribunal

Supremo vai cambiar– en que o tratamento que merece a incapacidade temporal que

xorde durante o goce das vacacións ten que ser distinto ao indicado antes, pois é un

risco que en tal situación deben asumir os propios traballadores23.

Agora, o feito xa da formulación da cuestión polo Tribunal Supremo –xunto coa súa

coherente resolución polo TXUE–, significará que esta liña doutrinal restritiva que-

dará abrogada e que se comezará a respectar a integridade do dereito ás vacacións

de todos os traballadores que, por desgraza, caeron enfermos, sen que dependa da

fortuna de que ocorrese tal circunstancia antes ou despois de iniciado o período

vacacional.

LARA M. MUNÍN SÁNCHEZ

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 3, 2012, PP. 315-322



321

III. Recensións
III. Reviews



322



323

JAMES, G. (2009)

The legal regulation of pregnancy and parenting in the labour market.

Londres, Routledge-Cavendish, 147 pp.

María Asunción López Arranz

Profesora colaboradora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña

1. Na monografía aquí comentada realízase un estudo baixo a perspectiva de xénero
dos cambios que se produciron nos lugares de traballo e na familia, dous contextos
interrelacionados e interdependentes, por causa dos cambios demográficos, o ingreso
da muller ao mercado de traballo e os vaivéns do mercado laboral, todo isto circuns-
crito á contorna laboral e familiar do Reino Unido.

Nela fica patente como o embarazo e o coidado dos fillos poden ocasionar a saída do
mercado laboral das mulleres traballadoras. Coa finalidade de evitalo, no Reino Uni-
do o Estado estableceu políticas de protección para os homes e as mulleres tendo en
conta os cambios da fisionomía do mercado laboral, globalizado e dirixido cara a
unha nova economía provista de maiores restricións. Na análise efectuada pode ob-
servarse como un mercado laboral estándar con horarios ríxidos, iguais para todos,
non é viable para a consecución dos obxectivos das políticas de protección das mulleres
embarazadas e dos pais en xeral.

De igual maneira, ponse de relevo como no Reino Unido do ano 2007 as estruturas
machistas da sociedade e do mercado laboral continuaban a marxinar as mulleres
malia existir unha porcentaxe de mulleres traballadoras do 70%. Así, as preguntas
principais que se formula son como é que se atopan lexisladas a maternidade e a
paternidade no país, e que mecanismos operan na loita contra as desigualdades de
xénero tanto nos lugares de traballo como na casa e na nova economía do século XXI.
A regulación estudada, por tanto, céntrase no embarazo da muller, no coidado dos
fillos e nas problemáticas relacións no lugar de traballo, foco de conflito entre empre-
sarios e traballadores.

2. A estrutura da obra articúlase en seis capítulos divididos á súa vez en catro aparta-
dos, o primeiro de introdución ao tema que se trata no capítulo e o último dedicado ás
conclusións. En cada un dos capítulos, e baixo unha perspectiva de xénero, examínanse
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a situación legal e os dereitos das traballadoras embarazadas, o coidado das crianzas e
os conflitos que se xeran no lugar de traballo.

– No primeiro capítulo, Exploring pregnancy, parenting and employment in the twenty-

-first century, faise unha análise xeral da situación social e da incorporación das mulleres
ao mundo do traballo, así como das desigualdades que tiveron que enfrontar. Ao res-
pecto, cabe notarmos como a pesar de os cambios na nosa sociedade seren importan-
tes, no ámbito do privado resultaron menos radicais e a responsabilidade do coidado
dos fillos segue a recaer sobre as mulleres.
– No capítulo segundo, baixo a epígrafe The scope and nature of pregnancy-parenting/

workplace conflicts, obsérvanse o alcance e a natureza dos conflitos xurdidos por
causa do embarazo e o coidado das criaturas para as nais e os pais traballadores, así
como o tratamento xudicial destes conflitos en Inglaterra e Gales.

En Inglaterra as mulleres contan cun prazo de tres meses para reclamaren en primeira
instancia polos despedimentos inxustos motivados por discriminación sexual ante os
tribunais de emprego. Esta sería a primeira parte do litixio, mais para a maioría trátase
ademais do último paso, dado que existen poucas apelacións a tribunais superiores ou
ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Das 6727 denuncias rexistradas nos tribunais
de Inglaterra e Gales entre xaneiro de 1996 e abril de 2002, boa parte foron desesti-
madas ou retiradas e só 1368 denuncias chegaron a ser vistas polos tribunais.

– No capítulo terceiro, Legislation and policy: promoting good pregnancy-parenting/

workplace relationships?, estúdase a resposta da lei ante a constatación de que no
Reino Unido a evolución e a situación dos mercados levaran un importante número
de mulleres a abandonar o seu traballo e dedicarse ao coidado de nenos e anciáns,
para regular os dereitos de conciliación laboral e familiar.

O Reino Unido tomou de modelo para seguir as políticas adoptadas polos países es-
candinavos, especialmente Suecia, que a miúdo se presentan como o paradigma das
políticas de conciliación familiar e laboral. Por exemplo, en Suecia o permiso parental
(tanto para o pai como para a nai) introduciuse en 1974, remunerado co 80% durante
60 semanas, e as políticas de conciliación animan os pais e as nais a se acolleren a este
dereito.

Neste caso, o compromiso coa conciliación laboral e familiar demostrouse nos últi-
mos anos coa adopción de políticas de protección propias e da UE nesta materia, co
obxecto de pór as bases para crear unha sociedade onde coexistan os mercados e as
necesidades familiares, así como de establecer os dereitos dispoñibles polas nais e os
pais traballadores. Ora ben, o exame do marco legal aplicable no tocante ao embara-
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zo, o coidado dos fillos e os posibles conflitos laborais, revela como, malia se estable-
ceren normas de protección para as nais, fallou no caso dos pais, cunha cota de prazos
que se ve como pouco protectora.

– O capítulo cuarto, titulado Tribunals’ approaches to pregnancy-parenting/workplace

conflicts, ten como asunto as reclamacións contra o despedimento motivado polo
embarazo da muller traballadora que reciben os tribunais, pois polo xeral o
empresariado alega descoñecer o embarazo e enmascara baixo outros motivos a causa
do despedimento, mais a doutrina seguida polos tribunais para recoñeceren estes
despedimentos como improcedentes esixe o coñecemento do embarazo por parte
daquel.

Durante a época estudada os tribunais aplicaban unha concepción estrita do coñece-
mento do embarazo por parte do empresariado antes do despedimento, ao non se
admitiren os indicios á hora de recoñecer o despedimento como improcedente. Dou-
tra parte, tampouco admitían como lóxica nin correcta a conclusión de que o embara-
zo fora a causa do despedimento cando este se producía nos días seguintes a que a
traballadora comunicase o seu estado, o que pon de manifesto certa indiferenza por
coñecer o motivo de despedimento e as dificultades das mulleres despedidas por esta
causa á hora de atoparen unha reparación legal.

– No capítulo quinto, Pregnancy-parenting/workplace conflicts and tribunal proce-

dures, fálase dos prazos dos tribunais na resolución dos conflitos relativos aos despe-
dimentos discriminatorios por causa do embarazo e da representación xurídica ante
os tribunais.

No tocante ao primeiro aspecto, o prazo máximo para presentar a demanda é de tres
meses, como se viu, e esta ha de ser vista polo tribunal nun prazo de 26 semanas –ou
o que é o mesmo, seis meses e medio– desde a súa presentación; de feito, os máis
destes casos foron vistos nun 49% dentro dos 4 meses, mentres o 51% estivo visto
dentro dos seis meses. Se temos en conta, así mesmo, que no 79% dos casos o
despedimento se producía antes da maternidade, todo isto suxire que a maioría dos
despedimentos foron vistos polos tribunais nas etapas tardías do embarazo ou cando
xa nacera a crianza; é dicir, con tempo abondo para que as mulleres valorasen a súa
dedicación á maternidade e fosen reticentes a acudir á xustiza.

Canto á representación legal das mulleres nesta situación, exponse que no sistema
legal inglés a representación non é un requisito necesario para acudir aos tribunais.
Trátase de manter un sistema amigable, informal e accesible ás partes litigantes, que
en moitas ocasións non poden pagar o elevado custo dos avogados, xa que só están
cubertos certos asesoramentos preliminares e a única posibilidade de obteren repre-
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sentación é a través dalgún sindicato, caso de estaren afiliadas. Ora ben, as demandas
son máis exitosas con representación, alén de esta levar aparellada unha reclamación
por danos no 80% dos casos, porcentaxe que é do 65% de se acudir aos tribunais sen
representación.

Conclúese, daquela, que cómpre flexibilizar os prazos dos tribunais, dadas as circuns-
tancias en que se atopan as mulleres e que as poden levar a desistir ou a non presentar
as demandas, por unha banda; e, pola outra, regular a representación legal.

– O capítulo sexto, co rótulo Challenging and reforming pregnancy-parenting/

workplace regulation, ocúpase de como para as mulleres e os homes poderen escoller
o modelo de vida familiar e laboral que lles permita compatibilizar as súas responsa-
bilidades familiares e laborais cómpre realizar reformas legais que ademais sexan
aplicadas polos tribunais. En particular, sinálase que dado que se produciu un impor-
tante cambio na mentalidade dos homes, que arestora desexan participar no coidado
dos seus fillos, para que as leis poidan contribuír á igualdade de xénero e de dereitos
cumprirá unha inxección de dereitos do pai.

Actualmente as nais teñen dereito a unha excedencia dun ano, durante as primeiras seis
semanas da cal serán retribuídas, e até o noveno mes terán dereito ao salario mínimo
profesional (o Estado ten a intención de amplialo até o duodécimo mes). Porén, no caso
dos pais, estes teñen dereito ao aboamento de dúas semanas do seu salario e até seis
meses do salario mínimo profesional. Esta desigualdade é o que o goberno pretende
modificar, ben no sentido de transferir algúns días da maternidade aos pais, ben no de
incrementar até seis semanas o dereito do pai sen interferir no da nai.

3. Esta monografía, en primeiro lugar, pon de manifesto que as estruturas do mercado
laboral non son compatibles coa forma de familia tradicional, senón que malia seguir
a recaer sobre a muller o coidado dos fillos e anciáns, na actualidade traballo e familia
son responsabilidades que están divididas entre ambos os membros da parella, o que
proporciona unha oportunidade para romper as fronteiras nesta materia.

En segundo lugar, debemos anotar que o dereito á conciliación laboral e familiar
como dereito absoluto dos pais e das nais pasará por un traballo flexible. Ora ben, a
lei protexerá de partida as nais e os pais traballadores, e logo ampliará o dereito a
outros traballadores. Con todo, non pode deixar de sinalarse que nesta materia a lei é
bastante defectuosa e por tanto mellorable. Ao tempo, movémonos aínda nunha
sociedade individualista que deixa a función do coidado das crianzas nas mans
femininas, polo que é necesario ampliar a vinculación e as responsabilidades dos
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homes neste ámbito. Para iso, cómpre que o Estado se comprometa a promover unha
igualdade no ámbito do traballo que vincule todas as partes do mercado laboral a
través dunha lexislación máis igualitaria canto ás prestacións por este motivo.

Por último, na situación actual non podemos prognosticar as eleccións que as nais e
os pais farán nin as repercusións que tales eleccións terán nas súas vidas, nas dos seus
fillos, nos negocios ou na economía. No entanto, o certo é que no contexto en que
vivimos a escolla entre a familia e o traballo está limitada, o que tamén restrinxe a
nosa capacidade para evolucionarmos cara a unha sociedade máis xusta que reduza as
desigualdades e fomente a xustiza social entre os traballadores con e sen fillos.

GÓMEZ ALÉN, J. e VEGA GARCÍA, R. (coords.) (2010)

Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista.

Madrid, Ediciones GPS, 711 pp.

María Asunción López Arranz

Profesora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña

1. A xustiza social, os dereitos humanos, o traballo decente e a igualdade de toda a
cidadanía ante a lei son termos que para as novas xeracións soan compasados ao seu
nacemento e aos anos vividos, mais trátase de dereitos que se conseguiron grazas á
loita de moitos homes e mulleres deste país. En tal empresa o papel dos expertos no
mundo do dereito, en concreto o dos avogados laboralistas, resultou non pouco rele-
vante, e é precisamente o recoñecemento e a homenaxe destes profesionais o que
pretende a monografía que aquí se comenta. Así, nela realízase o estudo da realidade
dun pasado recente en que os avogados laboristas, desde o seu quefacer diario, deron
un importante exemplo de loita pola xustiza social en tempos de gran dureza xurídi-
co-política, o que para algúns deles mesmo supuxo a perda da vida.

2. A estrutura da obra articúlase en tres seccións ben diferenciadas, subdivididas en
apartados e introducidas por textos institucionais e unha presentación. Cada unha das
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seccións ofrece diversos testemuños realistas que manteñen o interese do/a lector/a
por coñecer o estado das cousas nunha época da nosa historia contemporánea, a ditadura
franquista, que non debemos esquecer.

– Na primeira sección, baixo a epígrafe de Semblanzas bibliográficas, José Gómez
Alén, Manuela Aroca Mohedano, Javier Tébar Hurtado, Alberto Gómez Roda, José
Ángel Etxaniz Ortúñez, José Antonio Pérez Pérez e Carlos Gordon debullan a pers-
pectiva do dereito e dos seus axentes no compromiso coa democracia e cos principios
da xustiza social para desenvolveren nunha época de carencia de dereitos, de forma
seria e baixo o prisma da experiencia, os temas e os compromisos sociais.

– Na segunda sección, titulada Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista,

Claudia Cabrero Blanco, Irene Díaz Martínez e Carlos Gordon recompilan as principais
fontes documentais para a análise desta cuestión, desde materiais en arquivos de
titularidade estatal e organizacións políticas e sindicais até xurisprudencia do Tribu-
nal de Orde Pública, así como fontes hemerográficas, orais e doutro tipo, o que permi-
te tamén a utilización do libro como manual ou instrumento para futuras investigacións.

– Na terceira sección, Selección de documentos, de novo Claudia Cabrero Blanco,
Irene Díaz Martínez e Carlos Gordon achegan unha interesante escolma de materiais
históricos sobre os sindicatos verticais e independentes, os avogados de obreiros e
participantes en procesos políticos, a loita antifranquista organizada, o activismo pro-
fesional, as mulleres avogadas e a loita polos dereitos femininos, os colexios de avo-
gados, a represión e a violencia política contra os avogados, as organizacións interna-
cionais de xuristas e a xustiza democrática.

A achega de todo este material supuxo un importante traballo para os autores, que
souberon recoller o legado da vida de tantas e tantas persoas relacionadas coa xustiza,
fosen avogados ou calquera outro tipo de asesores e traballadores. Ao tempo, cabe
notarmos que se trata de textos en moitos casos aínda de actualidade, pois nalgúns
aspectos a loita continúa.

3. A modo de conclusión diremos que esta recompilación de materiais para o estudo
da avogacía antifranquista é un estudo especialmente rico en vivencias humanas do
ámbito do dereito laboral, dunha época escura da nosa historia en que os autores son
expertos. Así o souberon transmitir no seu libro, e mesmo deron un paso máis para
comprometeren os novos investigadores a seguir investigando no tema a partir da súa
documentación e así nunca esquecer que a misión dos xuristas é estar sempre á procu-
ra da xustiza e da defensa dos dereitos das persoas.
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BENACH, J.; MUNTANER, C.; TARAFA, G. e VALVERDE, C. (2012)

La sanidad está en venta. Y también nuestra salud.

Barcelona, Icària, 111 pp.

María del Pilar Millor Arias

Profesora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña

1. A monografía a que dedico este comentario expón con nitidez un tema que preocu-
pa á práctica totalidade da cidadanía española: o mantemento do estado de benestar
que alcanzamos despois de loitar e loitar tantos anos, en concreto no tocante á asisten-
cia sanitaria pública. Os autores, docentes comprometidos coa sociedade en que vi-
ven, ben coñecedores da situación en que se atopa a sanidade pública española, non
son falabaratos nin andan con panxoliñas. Son críticos de principio a fin, ou mellor,
moi críticos, co acoso e o desmantelamento que está a sufrir o noso sistema sanitario.

2. A obra está estruturada en cinco capítulos divididos á súa vez en varios apartados,
cada un deles acompañado de referencias bibliográficas, para alén das que figuran ao
final do libro xunto con outras videográficas e enderezos web de colectivos e move-
mentos sociais. Nas súas páxinas, dunha perspectiva actual xeral e española, analíza-
se a situación legal e o dereito da cidadanía á sanidade e á saúde.

– No primeiro capítulo, Salud solo para algunos, ponse de manifesto como os cam-
bios en materia de saúde xeraron importantes desequilibrios, e non é casual que comece
co fracaso dun soño... No segundo, titulado La salud pública, mucho más que la

atención sanitaria, analízanse o alcance e a natureza do que é a saúde pública, así
como a obriga contraída polos poderes públicos nesta materia, a través do significado
da expresión «saúde de todas as persoas», os determinantes sociais da saúde e a
equidade, independentemente das cuestións ideolóxicas, aínda que tamén teñan algo
que ver niso.

– No capítulo terceiro, rotulado La sanidad pública, un logro colectivo que no pode-

mos perder, explícase como as loitas sociais permitiron obtermos unha sanidade pú-
blica universal, ben como os motivos polos que a sanidade privada resulta peor para a
saúde. No capítulo cuarto, Golpes de estado sobre la sanidad, faise unha crítica seve-
ra da contrarreforma neoliberal sobre a sanidade pública, que leva a unha sanidade
discriminatoria e inxusta, unha para ricos e outra para pobres.
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– Por último, o capítulo quinto, baixo a epígrafe Retomar la salud en nuestras manos,

comeza coa aseveración de que o silencio e a pasividade son nocivos para a saúde. Fai
un chamamento a que os cidadáns tomemos conciencia dos nosos dereitos e pasemos
á acción, sen medo e pensando tanto en nós mesmos como nas xeracións futuras.

3. Como conclusión sinalaría que esta monografía pretende dar solucións na procura
da recuperación da sanidade perdida. Isto, cun enfoque de diálogo, consenso e demo-
cracia participativa, co fin de demostrar o poder que a cidadanía organizada pode ter
fronte á continua perda de dereitos, neste caso o da saúde, que estamos a padecer.
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O Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña agradece
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
definición e á temática obxecto deste.

2.ª Os traballos deberán enviarse por correo electrónico ao enderezo <anuariocienciasdo
traballo@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 25
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 12 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 14, cun espazamento entre
liñas sinxelo. Nas anotacións a pé de páxina empregarase letra Times New Roman,
corpo 12, cun espazamento entre liñas tamén sinxelo.

b) A cita bibliográfica, se é de libros, especificará en versaletas os apelidos e nome
dos autores, en cursiva o título da publicación, e en redonda o ano de publicación, 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, deberá acompañarse dun elenco de palabras
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 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 España),
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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