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Resumo

O objetivo deste artigo é descrever o resultado da pesquisa em gestão, sobre o impacto da 
qualidade de vida no trabalho (QVT) na produtividade dos trabalhadores das indústrias me-
talúrgicas do Estado do Pará-Brasil. Realizou-se a aplicação de questionários com 87% das 
empresas metalúrgicas do Estado do Pará, de pequeno, médio e grande porte, totalizando 413 
funcionários, referente a 10% do total de empregados de cada empresa, de diferentes níveis 
hierárquicos. Foi realizado o estudo estatístico através da análise descritiva, multivariada e 
inferencial e concluiu-se que: (I) existe um impacto positivo do nível de satisfação dos fun-
cionários e gestores e do nível de investimento em QVT na produtividade dos trabalhadores 
das indústrias metalúrgicas do estado do Pará; (II) uma variação de um ponto absoluto na 
satisfação do gestor, leva a um aumento médio de 0,382% na produtividade do trabalhador; e 
(III) uma variação de um ponto absoluto no investimento de QVT dos funcionários, gera um 
aumento de 0,14% na produtividade do funcionário. 

Palavras chave: qualidade de vida no trabalho (QVT), produtividade.

Abstract

The purpose of this chapter is to describe the research in management on the impact of quality 
of working life (QWL), company productivity. We carried out the questionnaires with 87% of 
small, medium and large metallurgical enterprises of the State of Pará, 413 questionnaires 
were applied, one to the manager of each company and another for 10% of total employees 
from different hierarchical levels. Statistical analysis was performed by descriptive analysis, 
multivariate and inferential statistics and concluded that: (I) there is a positive impact on the 
level of satisfaction of employees and managers regarding the level of investment in QWL both 
in worker productivity and companies turnover; (II) a variation of one point in satisfaction of 
the manager, means an average increase 0.382% in worker productivity; and (III) a variation 
of on point in employees’ QWL investment, generates an increase of 0.14% in productivity. 

Keywords: Quality of Working Life (QWL), Productivity.
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1. Introdução

A pesquisa sobre a qualidade de vida no trabalho (QVT) e sua relação com a produ-
tividade do trabalhador é um tema muito importante, principalmente em virtude das 
grandes transformações que estamos vivendo no âmbito empresarial, que vem tornando-
se cada vez mais exigente. São mudanças em todas as áreas das relações empresariais, 
mudanças na economia, nas relações competitivas, na gestão empresarial, na relação 
entre empregados e empregadores, no ambiente organizacional, gerando impactos sobre 
a vida da organização e do trabalhador. De um lado, tem o interesse econômico das 
organizações diante da competitividade e da sobrevivência a qualquer custo, de outro 
a necessidade de maior investimento na qualidade de vida do trabalhador, maior exi-
gência do consumidor pela qualidade da produção, e maior conscientização do cidadão 
a respeito da saúde do trabalhador e da importância da qualidade de vida no trabalho, 
trazendo imenso desafio à gestão organizacional da QVT nos dias atuais. 

Para fazer frente a esses desafios, na busca pela qualidade da produção, redução de 
custos, aumento da produtividade e aumento da satisfação dos clientes, um número cada 
vez maior de empresas, no mundo inteiro, têm implantado os chamados Programas de 
Qualidade de Vida, por entenderem que o trabalhador é o maior ativo dentro da organi-
zação, cabendo a ele o papel fundamental de fazer frente a essas profundas mudanças. 
Esse trabalhador, para atingir os objetivos de produtividade da organização, precisa 
estar preparado, física e psicologicamente para o enfrentamento das situações adversas, 
além de necessitar de um aparato estrutural dentro de sua organização de trabalho.

Segundo Aguiar (2000) os fatores relacionados ao interesse da produtividade do traba-
lhador estão presentes desde o início do século, mas foi a partir da década de sessenta 
que os fatores intervenientes no aumento da produtividade foram enfatizados nas pes-
quisas cientificas, e os indicadores referentes às necessidades e às aspirações pessoais 
ganharam relevância. Esse fato deveu-se ao desafio da produtividade, impelida pela 
competitividade internacional. Nesse âmbito, a qualidade de vida no trabalho passa a ser 
estudada como uma estratégia gerencial para o aumento da produtividade empresarial.

2. Qualidade de vida no trabalho e sua relação com a produtividade do trabalhador

Nas atuais discussões sobre saúde e segurança no trabalho, saúde do trabalhador ou 
de forma mais ampla, a qualidade de vida no trabalho, o tema «produtividade» está 
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sempre conectado. Segundo Arellano (2008), em tempos de grande competitividade 
organizacional como o da atualidade, a QVT sempre está relacionada com a questão 
da produtividade, uma vez que o objetivo empresarial sempre é aproveitar ao máximo 
os recursos disponíveis para chegar a resultados cada vez mais competitivos, propor-
cionando o desenvolvimento econômico.

Smith, Adam (1776-1987), como fundador da ciência econômica, em sua obra-pri-
ma A riqueza das nações, foi quem primeiro defendeu a tese de que o mercado em 
que se realizam as transações entre empresas e indivíduos tem caráter voluntário e 
são compatíveis com o bem-estar geral. Smith acreditava que o aprimoramento das 
forças produtivas do trabalho está intimamente ligado ao crescimento econômico dos 
mercados e, portanto, à riqueza das nações. A divisão social do trabalho, segundo sua 
visão, traduz-se em benefícios que se materializam em aumento da produção. Estes 
benefícios foram muito evidentes na indústria. É desse autor o exemplo da fábrica de 
alfinetes que deveria alcançar maior produtividade com a separação e divisão de tarefas 
e a especialização dos trabalhadores. 

Diniz (2006) refere que a enorme capacidade de Smith de compreensão das muitas 
áreas da economia, deixou a porta aberta para outros especialistas se debruçarem es-
pecificamente sobre assuntos relativos à produtividade e ao crescimento econômico. 
Essa lógica de divisão de trabalhos atrelada à produtividade preconizada por Smith, 
certamente é a precursora do clássico trabalho de Taylor, a chamada escola taylorista, 
com a era da produção em massa. 

O conceito de produtividade passa então a ser influenciado por essas idéias clássicas 
da economia. A produção em massa teve como principal objetivo os sistemas de ad-
ministração, em que tempos e movimentos, embasados pelas idéias da Administração 
Científica, aumentaria a produção por meio de métodos racionais de organização. A 
produção em larga escala que marcou o século XX tem sua base nos conceitos tayloristas. 
Mas foi no início dos anos vinte que surgiram as primeiras preocupações científicas 
sobre a influência dos métodos racionais de organização vigente e das condições físicas 
do local de trabalho na produtividade industrial. 

Uma das primeiras experiências na tentativa de verificar a importância do ambiente na 
produtividade ocorreu entre 1924 e 1927 na Western Eletric Company. Com a ajuda do 
National Research Council, a Western Eletric deu início, em 1923, a estudos sobre o 
efeito da iluminação na produtividade do trabalhador. Homans (1971) refere que com 
relação aos resultados dessa experiência, chegou-se a conclusão de que seria impos-

eloíNA MAriA áVilA MoNteiro, frANcisco José loPes de sousA diNiz 
e ANA cristiNA liMoNGi frANçA
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sível separar a variável da iluminação das outras variáveis que entravam em qualquer 
determinação de eficiência produtiva.

Com o suporte do Departamento de Pesquisas Industriais de Harvard, do qual fazia 
parte Elton Mayo, o estudo dos efeitos da fadiga e da monotonia na produtividade teve 
início em 1927. Os resultados conclusivos da pesquisa referem que o trabalho é uma 
atividade grupal; a necessidade de reconhecimento e de pertença é tão importante na 
produtividade quanto às condições físicas sob as quais ele trabalha; o trabalhador é 
uma pessoa cujas eficiências são condicionadas pelas demandas sociais tanto dentro 
como fora do local de trabalho; a colaboração grupal não ocorre por acaso, ela deve 
ser planejada e desenvolvida.

Segundo Limongi-França (2001), apesar de todo investimento científico, a dimensão 
humana ficou submersa na escola Taylorista. O trabalho simplificado, repetitivo e 
alienado oriundo dessa dimensão dificultou a capacidade produtiva do trabalhador. 
Em tempos mais recentes, essa concepção taylorista evoluiu gradativamente para 
a incorporação de novos elementos críticos, como saúde, vitalidade e satisfação do 
trabalhador. No entanto, da visão taylorista até às novas concepções de produtividade, 
um longo percurso foi realizado. 

No inicio da década de oitenta, a partir das exigências de excelência necessárias para a 
avaliação do desempenho empresarial, com responsabilidade social e ambiental, surge 
o Movimento da Qualidade. Segundo Crainer (1999) o conceito de excelência não 
veio das Escolas de Administração, mas nasceram em decorrência da necessidade de 
aumentar a competitividade por meio da produtividade com qualidade. O Movimento 
da Qualidade considera não só o aumento da produção, mas também as formas como 
os recursos são utilizados, já com uma visão de caráter ecológico.

Na década de noventa, a influência internacional das normas ISO 9000, predispõe a 
criação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), instituído pelo 
Governo Federal, para atender as normas e exigências internacionais de qualidade 
e excelência, por meio da padronização de processos e de produtos. Essa iniciativa 
revela também a busca pela produtividade com qualidade, requerida pela competição 
globalizada, a partir dos critérios de uma economia interligada.

Na economia globalizada, em um momento da alta competitividade entre as empresas, 
com alta pressão entre as concorrências, a produtividade é vista sob o âmbito da qua-
lidade e da competitividade. Albuquerque (1992) afirma que quanto maior a pressão 

o iMPActo dA quAlidAde de VidA No trAbAlho NA ProdutiVidAde do trAbAlhAdor 
dAs iNdústriAs MetAlúrGicAs do estAdo do PArá

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 15-33



20

vinda da concorrência, maior será a competitividade que a empresa terá de desenvolver, 
utilizando a produtividade como instrumento vital de sobrevivência ou expansão. No 
Brasil, nos anos noventa a discussão sobre produtividade engloba a ideia de qualidade 
e competitividade, principalmente na modernização da indústria brasileira.

Fleury A. (1994) afirma que no cenário competitivo em que se vive, a qualidade e a 
produtividade são oriundas do processo produtivo e essa é uma das lições ensinadas 
pelos países orientais, principalmente Japão e a Coréia, que investem grandemente em 
inovações tecnológicas como meio para alcançar a produtividade desejada. Surgem a 
partir daí algumas iniciativas práticas dentro das empresas, como as implantadas pela 
General Motors, a Toyota e a Renoulth, que enfatizavam a relação entre inovação, QVT 
e o aumento da produtividade do trabalhador.
 
A pesquisa realizada por Limongi-França (2001) sobre as interfaces da gestão da 
qualidade de vida no trabalho na administração de empresas, prevê a QVT como uma 
nova competência gerencial, passando a ser vista como uma estratégia empresarial no 
campo da produtividade.

Estudos recentes, entre eles, os de Limongi-França (2002) e pesquisadores associados 
ao Núcleo FEAUSP de Gestão da Qualidade de Vida, registram que do ano 2000 até 
a década atual, a qualidade de vida é associada com bem-estar organizacional com 
nova competência operacional, gerencial e estratégica. Aliás, a qualidade de vida no 
trabalho vista sob o prisma gerencial e decisorial pode desempenhar um papel relevante 
no sucesso produtivo de qualquer organização. Segundo Bennett (1983), a melhora 
da produtividade não pode ser discutida sem o reconhecimento de que ela vai além da 
idéia de uma boa produção ou eficiência no trabalho, mas é um conceito que encontra 
raízes no dinamismo humano, por ter conexão direta com a qualidade de vida de cada 
trabalhador.

Essa onda de pesquisas realizadas sobre a QVT como estratégia gerencial, vista como 
um motor impulsionador da produtividade empresarial tem levado muitas empresas 
a investirem em projetos de qualidade de vida no trabalho. Segundo o resultado das 
várias pesquisas citadas, esse encaixe entre as necessidades e expectativas dos funcio-
nários e os objetivos estratégicos para o bom desempenho das organizações têm sido 
as bases norteadoras atuais para as decisões das empresas em investir em projetos de 
QVT. No entanto ainda identifica-se carência de pesquisas que possam comprovar o 
impacto dessas variáveis entre si.
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Assim o objetivo dessa pesquisa é identificar o impacto da QVT na produtividade do 
trabalhador. Para alcançar esse objetivo, partiu-se para as bases sustentadoras de tal 
ação. Pela revisão da literatura efetuada, constata-se que a gestão da QVT é comple-
xa, ficando claro que a abordagem sistêmica é a mais indicada para estudar a relação 
entre QVT e produtividade. Com base nesta abordagem, foi escolhido o modelo de 
investigação de competência do bem-estar biopsicossocial organizacional (BPSO), 
referentes ao aspecto de satisfação dos funcionários e o modelo de competência do 
bem-estar organizacional (BEO), referentes ao aspecto do esforço empresarial, que 
permitirá analisar as relações entre QVT e produtividade das organizações, onde se 
apresentam como medidas essenciais de QVT o esforço empresarial, traduzido pelo 
nível de investimento em QVT e a satisfação dos funcionários e gestores. O modelo 
de pesquisa enunciado pode ser visualizado na figura abaixo:

Figura 1

Fonte: os autores
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Os contributos inovadores deste modelo de investigação residem fundamentalmente

a) Na visão globalizada do enfoque sistêmico, que permite abranger as mais diversas 
variáveis de análise. 
b) No fato de integrar todas as dimensões da QVT, tanto do ponto de vista do traba-
lhador, como da organização,
c) No fato do impacto da QVT na produtividade ser analisado a partir de variáveis 
abrangentes tanto de QVT como de produtividade.

3. Breve descrição da metodologia estatística utilizada na análise empírica

A análise empírica ocorreu a partir da análise exploratória, em que se procedeu a 
modelação de dados e as inferências estatísticas. As técnicas estatísticas adequadas ao 
tratamento dos dados serão referidas a seguir:

a) Análise descritiva unidimensional
b) Análise descritiva multidimensional
c) Análise inferencial multidimensional

3.1. Análise descritiva

A estatística descritiva, em uma ou mais dimensões, diz respeito à organização e ao 
resumo de informações e sua finalidade é facilitar o entendimento do comportamen-
to amostral por meio de medidas-resumo e gráficos ou, então, o estabelecimento de 
relações entre variáveis Bussab e Morettin (2007). A escolha deste tipo de análise 
deve-se à amostragem, uma vez que a coleta de novas amostras pode fazer com que 
os resultados obtidos possam vir a não coincidir com as situações aqui descritas. Não 
se deve, portanto, usar os resultados para eventuais generalizações.

A análise descritiva apresentada neste item tem como principal objetivo entender o 
conjunto de dados como um todo e avaliar possíveis relações entre as variáveis do 
presente estudo – dados amostrais sobre ações práticas de qualidade de vida no trabalho 
por quem as formula.

Para a análise das associações entre as variáveis, optou-se pela utilização de técnicas 
descritivas multivariadas e inferenciais para a caracterização dos indivíduos que pos-
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suem diferentes níveis de percepção acerca do conjunto de proposições: análise fatorial 
(Hair et al., 1998), testes do tipo qui-quadrado de independência (Bussab e Morettin, 
2007) e análise de regressão (Hair et al., 1998).

Hair et al. (1998) descrevem uma análise fatorial (AF) como uma técnica particular-
mente apropriada para analisar os padrões de relações complexas multidimensionais. 
Em suma, a AF é utilizada para examinar relações latentes e se alguma informação 
contida na base de dados pode ser resumida em fatores, construídos como combinações 
lineares das variáveis assemelhadas.

3.2. Regressão

Regressão é uma técnica estatística utilizada para inferir relações de variáveis depen-
dentes, conhecidas como variáveis-resposta, com variáveis independentes específicas, 
ou variáveis explicativas. O principal objetivo dos modelos de regressão é revelar o 
relacionamento entre diversas variáveis explicativas e uma variável resposta. Este rela-
cionamento pode dar-se de forma linear ou não linear. A análise de regressão descreve, 
portanto, a relação matemática entre as variáveis.

No que diz respeito à quantidade de variáveis, as regressões podem ser simples ou 
múltiplas. As regressões simples expressam relações entre a variável resposta e uma 
variável explicativa. Já em regressões múltiplas a variável resposta relaciona-se a 
diversas variáveis explicativas.

Regressões lineares são utilizadas quando há linearidade na correlação entre as variá-
veis explicativas e a variável resposta. Tais regressões baseiam-se nos pressupostos 
de normalidade e independência dos resíduos. Quando o pressuposto de linearidade 
não é aceito, faz-se necessária a utilização de técnicas de regressão não lineares para 
entender a correlação entre as variáveis.

Os principais problemas que devem ser enfrentados em uma regressão são a multico-
linearidade, autocorrelação e endogeneidade:

a) Multicolinearidade é, em geral, um problema comum em regressões, e ocorre quando 
as variáveis independentes possuem relações lineares exatas ou aproximadamente exatas 
entre si. Um indicativo da existência da multicolinearidade é a verificação de um R² 
bastante elevado sem significância estatística de nenhum dos coeficientes da regressão. 
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A existência de multicolinearidade em uma regressão leva a elevados erros-padrão ou 
até mesmo à impossibilidade de estimação, em caso de multicolinearidade perfeita.
b) Correlação é uma medida que informa o quanto o valor de uma realização de 
uma variável aleatória é capaz de influenciar seus vizinhos. Por exemplo, o quanto a 
existência de um valor mais alto condiciona valores também altos de seus vizinhos. A 
existência de autocorrelação em uma dada variável significa que a variável se relaciona 
com ela mesma.
c) Já endogeneidade ocorre quando, além da variável explicativa influenciar a variável 
resposta, há também influência da variável resposta na variável explicativa. Por exem-
plo, a beleza do individuo explica o nível seu nível de salário, mas o nível de salário 
também explica o nível de beleza do individuo.

3.3. Teste qui-quadrado para associação de variáveis categorizadas

O teste qui-quadrado, apresentado por Bussab e Morettin (2007), tem por objetivo 
explorar relações (similaridades) entre variáveis qualitativas, dispostas em forma de 
tabela de contingência (ou de dupla entrada), em que aparecem as freqüências absolutas 
ou relativas. O objetivo é avaliar a distribuição das observações sob uma premissa de 
independência. Desta maneira, as hipóteses a serem testadas são:

a) H0: as variáveis são independentes. 
b) HA: as variáveis não são independentes.

De acordo com a teoria das probabilidades (de acordo com o teorema de Bayes), duas 
variáveis aleatórias são independentes quando:

P(X = x|Y = y) = P(X = x)

Isto é: a incerteza de uma variável X não se alterar, condicionada à informação da 
ocorrência de outra Y. Como conseqüência de tal teorema, a premissa de independência 
implica que: 

P(X = x, Y = y) = P (X = x) . P(Y = y)

Ou seja: a função densidade de probabilidade conjunta pode ser decomposta em um 
produto das funções densidades marginais.
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Desta maneira, constrói-se uma medida, supondo que a hipótese H0 é verdadeira, que 
representa como seria a distribuição conjunta a partir das marginais. Em seguida, veri-
fica-se o quão longe a realidade se mostrou da premissa de independência. Quanto mais 
longe estiver, maior é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula de independência. 
Admitindo também normalidade para a distribuição das distâncias entre a os valores 
reais observados (oi) e os valores esperados (ei) supondo independência, chega-se à 
seguinte estatística de teste: 

Em que:
χ²: qui-quadrado observado;
oi: observações, para i = 1, ..., n;
ei: valores esperados, para i = 1, ..., n, e;
n: número de elementos amostrais.

O teste, paramétrico por assumir uma distribuição normal para as distâncias, avalia a 
associação existente entre as duas variáveis nominais, que é preestabelecido de acordo 
com o interesse do nível dessa associação (indicado pelo p-value) e com o grau de 
liberdade.

O valor encontrado para χ² é alocado para o teste qui-quadrado: de acordo com os 
graus de liberdade, compara-se o valor encontrado do teste com o valor do teste para 
p-value. Se o valor de p-value for inferior ao valor encontrado implica na rejeição da 
hipótese nula, ou seja, que existe associação entre as variáveis.

Analogamente, dado o valor do χ² encontrado para a amostra, calcula-se o valor da 
significância. Se o valor encontrado for menor que o p-value, rejeita-se a hipótese nula 
e as variáveis da amostra possuem associação significativa estatisticamente de acordo 
com o p-value previamente estabelecido. Caso contrário, aceita-se a hipótese nula de 
que as variáveis não possuem associação significativa, ou seja, são independentes.
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4. Relação entre QVT e produtividade do trabalhador: dados, modelo e resultados

4.1. Dados

Tendo em vista o objetivo do trabalho foram calculados índices que resumissem as 
percepções dos funcionários e gestores, além de resumir o investimento feito pelas em-
presas na melhoria da QVT dos funcionários e dos gestores. Para isso foram aplicados 
413 questionários em 87% das empresas metalúrgicas do Estado do Pará.

No questionário dos gestores, foram obtidos os dados, a saber: 

a) Os componentes do indicador de investimentos da empresa em QVT (sob o ponto 
de vista dos gestores) que será denominado InvestQVTGest.
b) Indicadores de satisfação dos gestores, que será denominado SatisfaçãoGest.

Já no questionário dos funcionários, outros dois dados, descritos a seguir:

a) Indicadores de investimentos da empresa em QVT (sob o ponto de vista dos fun-
cionários) que será denominado de InvestQVTFunc.
b) Indicadores de satisfação dos funcionários, denominado de SatisfaçãoFunc.

4.2. O modelo 

Uma vez apresentadas as variáveis, parte-se para o procedimento empírico visando 
analisar a relação entre a produtividade dos trabalhadores e as variáveis explicativas 
escolhidas, utilizando-se a análise descritiva. Para cada variável explicativa foi esti-
mada por mínimos quadrados ordinários (MQO) uma regressão linear cuja variável 
dependente é o logaritmo do faturamento1. A forma funcional da regressão é dada pela 
Equação 1, a seguir:

ln(Yi) = β0 + β1SatisfaçãoFunci + β2SatisfaçãoGesti + β3InvestQVTFunci 
 + β4InvestQVTGesti + εi  (1)

Nesta equação os termos têm os seguintes significados:

1 Todo o procedimento empírico foi feito com o emprego do software SPSS, versão 17.
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Yi: valor do faturamento da empresa (Fat) do i-ésimo indivíduo na primeira análise e 
o valor da produtividade por trabalhador (PPT) na segunda análise;
βjk: coeficiente da relação da k-ésima variável explicativa com a variável resposta (Fat 
ou PPT, dependendo da análise);
εi ~ N(0, σ2)  εij ~ N3 (0, Σ), independentes;
i = 1, 2,..., 413, e;
k = variáveis explicativas.

A aplicação do logaritmo natural às variáveis do lado esquerdo da equação é feita de tal 
forma que seja possível interpretar os parâmetros estimados como semi-elasticidades, 
isto é, para uma variação de um ponto absoluto em alguma variável independente, 
caeteris paribus, espera-se uma variação de βi por cento na variável dependente.

4.3. Resultados

Tabela 1. Estatísticas descritivas das variáveis analisadas

Tabela 2. Matriz de correlações entre as variáveis estudadas

  N Mínimo Máximo Média Desvio

      padrão

Variável dependente lnPPT 413 9,14 13,82 11,6993 1,02828

Covariáveis SatisfaçãoFunc 413 2,89 10 8,0597 1,75971
 InvestQVTFunc 413 1,16 10 7,6729 2,16127
 SatisfaçãoGest 413 2,82 9,82 7,8748 2,14677
 InvestQVTGest 413 6,11 9,56 8,2464 1,24821

Variável lnPPT Satisfação Invest Satisfação Invest
  Func QVT Func Gest QVT Gest

lnPPT 1,00 0,52 0,58 0,70 0,47
SatisfaçãoFunc 0,52 1,00 0,75 0,64 0,63
InvestQVTFunc 0,58 0,75 1,00 0,71 0,74
SatisfaçãoGest 0,70 0,64 0,71 1,00 0,80
InvestQVTGest 0,47 0,63 0,74 0,80 1,00
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Uma vez apresentadas as estatísticas básicas do modelo, faz-se nesta seção a apresen-
tação dos resultados das regressões. Os resultados preliminares, juntamente com os 
valores da Tabela 2 permitiram afirmar que o efeito da multicolinearidade está presente 
nas regressões, uma vez que a correlação entre as variáveis explicativas é sempre 
superior a 0,60 e isso ocorre quando as variáveis independentes são tão altamente cor-
relacionadas que o processo de distinção das porções individuais de influência sobre 
a variável resposta fica seriamente comprometido. Empiricamente, recomenda-se que 
a estatística VIF não seja superior a 10.

Devido ao supraexposto, os resultados para os modelos completos podem não ser 
consistente e, portanto, optou-se por refazer as regressões, porém empregando método 
stepwise. Estes resultados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. ANOVA para os passos do método stepwise na regressão para a variável dependente 
é a PPT

 

A partir da Tabela 3, é possível observar que o método stepwise selecionou apenas 
três variáveis para compor o modelo. Percebe-se que a variável Satisfação dos Fun-
cionários não se mostrou significante o suficiente (a 5%). As estimativas obtidas estão 
apresentadas na Tabela 4.

 Modelo Soma dos quadrados DF Quadrado médio F p-valor

1 Regressão 213,854 1 213,854 396,320 < 0,001a
 Resíduos 221,775 411 0,540  
 Total 435,630 412   

2 Regressão 222,820 2 111,410 214,643 < 0,001b
 Resíduos 212,810 410 0,519  
 Total 435,630 412   

3 Regressão 238,205 3 79,402 164,495 < 0,001c
 Resíduos 197,424 409 0,483  
 Total 435,630 412   

a. Independentes: (Constante), SatisfaçãoGest
b. Independentes: (Constante), SatisfaçãoGest, InvestQVTGest
c. Independentes: (Constante), SatisfaçãoGest, InvestQVTGest, InvestQVTFunc
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Tabela 4. Regressões lineares por MQO. Seleção com stepwise para PPT

A Tabela 4 mostra que também há consistência nas estimativas, devido ao fato de que 
tanto a magnitude quanto o sinal dos parâmetros selecionados mantiveram-se estáveis 
em todos os passos do método stepwise. Além disso, todas as variáveis mostraram-se 
significantes a 1% e, aparentemente, também não há razões para desconfiar da presença 
de multicolinearidade, uma vez que todos os valores de VIF são inferiores a 10. 

Todos os resultados para esta regressão seguiram os obtidos anteriormente para o 
faturamento; isso já era esperado, uma vez que a produtividade por trabalhador é uma 
função da variável faturamento e a correlação entre ambas é de 0,88.

Gráfico 1. Histograma dos resíduos do modelo para produtividade

       Estatísticas 
 Model Coeficiente T p-valor de colinearidade
  Beta Erro-padrão   Tolerância VIF

1 (Constante) 9,057 0,138 65,825 < 0,001  
 SatisfaçãoGest 0,336 0,017 19,908 < 0,001 1,000 1,000
2 (Constante) 9,958 0,255 38,977 < 0,001  
 SatisfaçãoGest 0,427 0,027 15,528 < 0,001 0,362 2,765
 InvestQVTGest -0,197 0,047 -4,156 < 0,001 0,362 2,765
3 (Constante) 10,214 0,250 40,773 < 0,001  
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Gráfico 2. Gráfico do tipo P-P dos resíduos do modelo para produtividade

Novamente, apesar de o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) sugerir que a distribuição 
dos resíduos não segue normalidade (p-valor < 0,001), visualmente pelos gráficos 1 
e 2, pode-se afirmar que não há desvio de normalidade nas caudas, que seria o maior 
dos problemas. Como só há desvios em relação ao esperado nas posições centrais, 
pode-se assumir que a curva normal é coerente com a distribuição dos resíduos e os 
pressupostos estão válidos, portanto.

Assim, tendo como base os resultados das tabelas 3 e 4, chega-se ao modelo final, 
apresentado a seguir, na Equação 2:

ln(PPT) = 10,214 + 0,382xSatisfaçãoGest - 0,314xInvestQVTGest 
 + 0,14xInvestQVTFunc  (2)

Os resultados mostram que uma variação de um ponto absoluto na satisfação do ges-
tor, leva a um aumento de 0,382% na produtividade por trabalhador. Este resultado 
está dentro do esperado, pois gestores mais motivados tendem a produzir resultados 
globais para a empresa também maiores. O mesmo pode ser observado para a variá-

eloíNA MAriA áVilA MoNteiro, frANcisco José loPes de sousA diNiz 
e ANA cristiNA liMoNGi frANçA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 15-33



31

vel SatisfaçãoFunc na Equação 2, embora com menor grau de influência (0,132% de 
aumento médio de faturamento, para um aumento absoluto de 1 ponto na satisfação 
do funcionário).

O mesmo fato evidenciado no parágrafo anterior acontece com a variável InvestQ-
VTFunc, cujo aumento absoluto de 1 unidade na QVT dos funcionários geram um 
impacto médio positivo de 0,14% na PPT. Este elemento é uma evidência de que ao 
aumentar investimentos na QVT do funcionário, esperam-se retornos positivos para 
a empresa.

Já a respeito da variável InvestQVTGest, percebe-se que há um sinal negativo na 
equação, sugerindo que o aumento no investimento para a QVT do gestor, somente, 
não implica retornos positivos para a empresa. Este resultado mostra que mais vale 
investir na QVT dos funcionários do que lançar o investimento apenas na QVT dos 
gestores.

4.4. Discussão

O resultado da pesquisa ressalta o papel do fator humano e de sua gestão na obten-
ção de vantagens competitivas sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento das 
pessoas e das empresas. Ao comprovar que a qualidade de vida no trabalho tem um 
papel estratégico, como instrumento adequado para dar respostas a muitos desafios do 
ambiente empresarial, a pesquisa contribui para mudanças na visão da administração 
estratégica de pessoas, como pano de fundo para promover mudanças organizacio-
nais, que favoreçam o trabalhador e traga resultados positivos para a empresa. 

Observa-se que o investimento no nível de QVT dos funcionários pode gerar um 
impacto positivo na produtividade do trabalhador, trazendo resultados positivos rela-
cionados ao bem-estar dos funcionários e aumento de produtividade e como conse-
quência melhora no faturamento da empresa. A satisfação do funcionário e do gestor 
é também reflexo do investimento na QVT, portanto, o investimento na satisfação dos 
funcionários e dos gestores também traz retornos positivos na produtividade do traba-
lhador, como comprova o resultado da análise dessa investigação. 

A investigação enfatiza que o investimento apenas na QVT dos gestores, não traz 
resultados positivos para a empresa, portanto não adianta a empresa incitar esforços 
para melhorar a QVT dos gestores, sem investir na QVT dos funcionários.
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5. Conclusões

Para concluir essa pesquisa, levou-se a cabo uma análise multivariada e inferencial, 
a qual mostrou (I) que existe um impacto positivo tanto do nível de satisfação dos 
funcionários e gestores, quanto do nível de investimento em QVT na produtividade 
dos trabalhadores das empresas industriais metalúrgicas do Estado do Pará; (II) que 
uma variação de um ponto absoluto na satisfação do gestor, leva a um aumento médio 
de 0,382% na produtividade do trabalhador; e (III) que uma variação de um ponto 
absoluto no investimento de QVT dos funcionários, gera um aumento de 0,14% na 
produtividade do trabalhador.

O resultado dessa investigação representa um momento muito importante para a his-
tória da gestão empresarial, uma vez que comprova o impacto da qualidade de vida 
dos funcionários e gestores no desenvolvimento da produtividade das empresas indus-
triais, alterando assim a visão estratégica em prol da saúde financeira e manutenção da 
visão competitiva que faz parte do mundo globalizado em que se vive.

6. Sugestões para futuras investigações

As sugestões propostas para as futuras investigações versam a partir da investigação 
realizada, bem como das limitações detectadas. Acredita-se que essas sugestões podem 
trazer novas evidências sobre a relação entre QVT-Produtividade do trabalhador. 

Sabe-se que apesar da contribuição que esta investigação possa ter no aprofundamento 
do estudo da relação QVT-Produtividade por trabalhador das empresas industriais do 
Estado do Pará-Brasil, deverá ter-se em atenção o fato de que se tratou do primeiro 
estudo desse tipo no Brasil, tornando-se importante que outras investigações permi-
tissem aprofundar o assunto em questão.

Pode-se esperar que novas investigações que versem por outro período de cobertura 
de análise possa contribuir no seguimento desse estudo. A grande vantagem dessas 
investigações consistiria na oportunidade de estudar as relações entre as variáveis de 
QVT e produtividade do trabalhador em dois momentos diferentes no tempo.

Uma sugestão para futuras investigações diz respeito ao estudo da relação entre QVT/
sobrevivência das empresas, uma vez que a sobrevivência tem relação estreita com a 
produtividade e com o faturamento empresarial.

eloíNA MAriA áVilA MoNteiro, frANcisco José loPes de sousA diNiz 
e ANA cristiNA liMoNGi frANçA
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Outra sugestão de investigação futura versa sobre a QVT/superação de momentos de 
crise econômica.
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Resumo
O turismo xera beneficios e custos, e a percepción destes impactos pode depender da preocupación 
pola economía. De feito, pode atoparse unha relación positiva entre a aceptación do turismo e a 
dependencia económica. O obxectivo deste traballo é pescudar se o feito de traballar con turistas, 
ou de ter contacto con eles no lugar de traballo, inflúe na valoración dos impactos mencionados 
e na formación das actitudes por parte dos residentes de Eivisa. A análise das dúas mostras 
realizouse mediante regresión de mínimos cadrados parciais. Ao analizar o efecto de traballar 
no sector turístico sobre a formación das percepcións e actitudes, hai valoracións máis positivas 
por parte dos traballadores do sector, malia as diferenzas seren pouco ou nada significativas.

Palabras chave: Eivisa, ecuacións estruturais, actitudes, residentes, traballar con turistas.

Abstract
Tourism generates benefits and costs, and the perception of these impacts may depend on concern 
for the economy. A positive relationship between the acceptance of tourism and economic 
dependency can be found. The objective of this study is to find out if working with tourists, or 
having contact with them in the workplace influences the assessment of impacts and the forming 
of attitudes by the residents of Ibiza. The analysis of the two samples was carried out through 
Partial least squares regression. When analysing the effect of working in the tourism sector on 
the formation of perceptions and attitudes, the assessments of workers in the sector are more 
positive but the differences are of little or no significance.

Keywords: Ibiza, Structural equations, Attitudes, Residents, working with tourists.
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1. Introdución

Hai moitas razóns polas que a reacción dos residentes ante o turismo é importante. Se 
se coñece o porqué do seu apoio ou oposición é posible adecuar o desenvolvemento 
do sector de forma que se minimicen os impactos negativos e se maximice o apoio ao 
desenvolvemento turístico (Williams e Lawson, 2001). Cando unha comunidade se 
converte en destino turístico, a calidade de vida dos habitantes resulta afectada, pois a 
chegada de turistas comporta un aumento da poboación, un maior uso das infraestru-
turas e todo un conxunto de cambios en diversas variables socioeconómicas (Gursoy, 
Jurowski e Uysal, 2002). Os impactos do turismo debe permitir un aumento ou, polo 
menos, un mantemento da calidade de vida dos residentes (Williams e Lawson, 2001).

Contar co apoio da poboación resulta fundamental, xa que a amabilidade dos residentes 
é un elemento básico da oferta turística. O enfado, a apatía e a desconfianza dos resi-
dentes terminan por afectar os turistas, os cales perden o interese por visitar os lugares 
onde non se senten benvidos (Fridgen, 1991). Unha das motivacións do turismo é de 
tipo psicosocial: escapar da rutina e da contorna habitual, o que adoita implicar un 
aumento do contacto cos individuos da contorna durante a estadía no destino turístico 
(Gómez, San Martín e Bertiche, 1999).

Na evolución da investigación sobre as actitudes dos residentes, un primeiro bloque 
de investigadores centra o seu traballo en medir actitudes e en avaliar as súas relacións 
cos impactos percibidos (Akis, Peristianis e Warner, 1996; Faulkner e Tideswell, 1997; 
Haralambopoulos e Pizam, 1996; Jurowski, Uysal e Williams, 1997; Lindberg e Johnson, 
1997). Así, chegouse a un certo consenso que agrupa os impactos, beneficios e custos 
en tres ou catro categorías, que recollen o marco económico, social, cultural e ambiental 
(Andereck, Valentine, Knopf e Vogt, 2005; Ayres, 2000; Gursoy e Rutherford, 2004; 
Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002).

Unha vez definido o marco de beneficios e custos, a literatura inicia a procura de varian-
tes que renovan ou actualizan os impactos, beneficios e custos, e, por tanto, melloran a 
medición das actitudes dos residentes. Nestas investigacións profúndase nos factores ou 
condicionantes que varían a intensidade ou sentido do impacto, positivo ou negativo. 
Entre estes factores, os investigadores (Bramwell, 2003; Bujosa e Rosselló, 2007; Gursoy 
e Kendall, 2006; Kim e Petrick, 2005; Lee e Back, 2006; Lepp, 2007; Lindberg, Dellaert 
e Rassing, 1999; Mackay e Campbell, 2004; Mason e Cheyne, 2000; Weaver e Lawton, 
2001; Williams e Lawson, 2001; Yoon, Chen e Gursoy, 1999) descobren variabilidade 
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nos impactos ante dúas dimensións de análises: unha interna, intrínseca, e outra externa, 
extrínseca. Ambas recollen os factores ou condicionantes de tales impactos (Andereck, 
Valentine, Knopf e Vogt, 2005; Fredline e Faulkner, 2000; Jurowski e Gursoy, 2004).

O obxectivo deste traballo é determinar os efectos nas actitudes dos residentes do feito de 
traballaren en contacto cos turistas. Cuestiónase se nas valoracións e os efectos causais 
hai diferenzas entre as persoas que traballan no sector turístico, independentemente 
do tipo de traballo e cargo, e aquelas que teñen ocupacións que non están vinculadas 
directamente co turismo (estudantes, funcionarios, persoas xa xubiladas etc.). O es-
tudo de campo realizouse na illa de Eivisa, un dos destinos turísticos máis coñecidos 
do Mediterráneo, cuxo desenvolvemento turístico se atopa nas fases de madurez do 
ciclo de vida dun destino turístico (Butler, 1980), case con total seguridade na fase de 
estancamento, aínda que as melloras na oferta da illa dos últimos anos permitiron un 
maior impacto mediático da illa e manter as cifras de noites feitas da illa.

Os resultados deste estudo mostran unha relación forte entre a dependencia rexional 
e os beneficios económicos, e entre o ecocentrismo e o resto de impactos do turismo. 
As valoracións dos diversos impactos e as actitudes son máis positivas por parte dos 
traballadores do sector turístico, mais só nalgúns casos son significativas as diferenzas. 
A análise multigrupo realizada mostra que o modelo causal tampouco posúe diferenzas 
significativas nos seus valores, respecto desta variable.

2. Revisión da literatura

Normalmente, os estudos sobre as reaccións dos residentes ante o turismo dividen os 
impactos percibidos polos residentes en tres categorías básicas de custos e beneficios: 
económicos, ambientais e sociais (Aguiló, Barros, García e Rosselló, 2004; Gursoy, 
Chen e Yoon, 2000), aínda que nalgúns casos se engaden os persoais, tanto físicos como 
psicolóxicos (Besculides, Lee e McCormick, 2002). No entanto, é preferible agrupar 
en dúas partes: custos e beneficios económicos, e o resto de efectos sobre o destino e a 
súa poboación (Besculides, Lee e McCormick, 2002), xa que a división entre económi-
cos, ambientais e sociais pode considerarse unha visión ambientalista. Moitos estudos 
suxiren que, xeralmente, o apoio ao turismo é unha estratexia de desenvolvemento 
económico da comunidade local (Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; Jurowski, Uysal e 
Williams, 1997; Lankford e Howard, 1994; Prentice, 1993; Teye, Sirakaya e Sönmez, 
2002), o que induce a pensar que a división máis interesante é entre efectos económicos 
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e o resto de efectos. O desenvolvemento turístico xustifícase habitualmente con base 
nunha relación custo-beneficio, en particular beneficios económicos versus custos 
socioculturais e ambientais (Ayres, 2000; Perdue, Long e Kang, 1995).

Tomando como referencia os traballos de diversos autores (Gursoy, Jurowski e Uysal, 
2002; Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002) pódense mencionar factores cunha posible in-
fluencia nas actitudes dos residentes: a interacción entre residentes e visitantes (Teye, 
Sirakaya e Sönmez, 2002); os distintos grupos de poboación ou comunidades (Korca, 
1998; Lankford, 1994; Martin, McGuire e Allen, 1998; Spears e Boger, 2002); o tempo 
que hai que se reside na zona (Haralambopoulos e Pizam, 1996; Stynes e Stewart, 1993); 
o tipo (Jurowski, 1994) e grao (Mason e Cheyne, 2000) de desenvolvemento turístico; 
o impacto cultural do turismo (Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002); o estado da economía 
local (Allen, Hafer, Long e Perdue, 1993; Lankford, 1994; Teye, Sirakaya e Sönmez, 
2002); factores persoais (Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002); a dependencia económica 
do turismo (Madrigal, 1993); a distancia entre o lugar de residencia e a zona turística 
(Haralambopoulos e Pizam, 1996); a xeografía rexional; a percepción de masificación 
(Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002), e, finalmente, a sensación de poder (Ap, 1992).

Algúns destes elementos teñen un efecto directo na determinación das actitudes e outros 
producen un efecto indirecto a través dos elementos directos. Os dous elementos máis 
directos son a valoración dos custos e dos beneficios xerados pola actividade turística, 
mais á hora de medir o efecto destaca a valoración da economía local, a cal afecta á 
actitude dos residentes a través das valoracións dos custos e beneficios. A economía 
local é a principal preocupación que impulsa a unha rexión a converterse en destino 
turístico (Rubio, 2003). Os beneficios económicos previstos fan que a reacción da 
poboación local sexa moi favorable ao turismo (Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; Ha-
ralambopoulos e Pizam, 1996). A importancia desta reacción é tal que en economías 
pouco desenvolvidas a preocupación pola economía local supera o resto de elementos. 
Diversos autores chegaron á conclusión de que os residentes menosprezan os custos 
e sobrevaloran os beneficios (Besculides, Lee e McCormick, 2002) cando se atopan 
nunha mala situación económica.

Moitas rexións desenvolveron o sector turístico até o punto de teren unha enorme 
dependencia económica del. O peso do turismo dentro da actividade económica total 
da rexión pode afectar ás actitudes dos residentes (Haralambopoulos e Pizam, 1996; 
Williams e Lawson, 2001), e acabar provocando unha actitude positiva cara ao turismo 
en busca de non perder os ingresos que xera. Todo iso lévanos a propor as hipóteses 1 e 2:
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– Hipótese 1: a percepción de que Eivisa depende do turismo mellora a percepción dos 
impactos do turismo.

• Hipótese 1.1: a percepción de que Eivisa depende do turismo ten un efecto positivo 
sobre a percepción dos beneficios económicos xerados polo turismo.
• Hipótese 1.2: a percepción de que Eivisa depende do turismo ten un efecto positivo 
sobre a percepción dos outros beneficios xerados polo turismo.
• Hipótese 1.3: a percepción de que Eivisa depende do turismo ten un efecto negativo 
sobre a percepción dos custos xerados polo turismo.

–  Hipótese 2: a percepción de que Eivisa depende do turismo mellora a actitude xeral 
cara ao turismo.

Así mesmo, a importancia que dean os residentes ao medio ambiente é un dos elementos 
chave. Con todo, a concreción dos impactos debidos ao turismo non resulta fácil, xa que 
con frecuencia os efectos son produto dun conxunto de causas que se interrelacionan e 
que poden non vir exclusivamente determinadas polo turismo (Aguiló, Barros, García 
e Rosselló, 2004), o cal dificulta as investigacións respecto diso. Os estudos sobre a 
percepción dos impactos do turismo sobre o medio ambiente indican unha relación 
positiva (Allen, Long, Perdue e Kieselbach, 1988; Belisle e Hoy, 1980; Liu e Var, 1986; 
Murphy, 1983; Perdue, Long e Allen, 1987; Ritchie, 1988) ou negativa (Liu, Sheldon 
e Var, 1987; Pizam, 1978) sobre as actitudes. Unha posible explicación da disparidade 
de resultados estaría na existencia de distintas actitudes acerca da relación entre os 
seres humanos e o medio (Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002).

Gagnon-Thompson e Barton (1994) propoñen distinguir entre dúas motivacións ou 
dous valores detrás do apoio cara a accións ambientais: o ecocentrismo considera que 
o medio ambiente ten valor en si mesmo; mentres o antropocentrismo considera que 
o medio ambiente ten valor en tanto que posúe efectos positivos nas vidas humanas. 
Distintos investigadores suxiren que os individuos con inclinacións ecocéntricas pre-
ferirán que se prime a protección do medio sobre a mellora da economía, mentres que 
os individuos antropocéntricos preferirán que se dea preferencia ás necesidades e aos 
desexos humanos, aínda que iso implique alteracións ambientais (Jurowski, Uysal, 
Williams e Noe, 1995; Uysal, Jurowski, Noe e McDonald, 1994). 

Por outro lado, os valores antropocéntricos e ecocéntricos poden existir nunha mesma 
sociedade (Jones, Jurowski e Uysal, 2000), xa que non son dúas categorías pechadas, 
senón os dous lados dunha liña continua que vai desde o antropocentrismo máis radi-
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cal (o único que importa é o beneficio económico) ao ecocentrismo extremo (oposto 
a calquera cambio que non sexa para reducir o impacto ecolóxico actual). As actitu-
des ecocéntricas teñen un impacto directo no grao de apoio cara ao turismo (Gursoy, 
Jurowski e Uysal, 2002; Jurowski, Uysal e Williams, 1997). No estudo de Gursoy, 
Jurowski e Uysal (2002) os residentes cun maior nivel de ecocentrismo perciben os 
custos de forma máis acentuada e os beneficios de forma menos importante que o resto 
de residentes. Todo iso lévanos a propor as hipóteses 3 e 4:

– Hipótese 3: o ecocentrismo empeora a percepción dos impactos do turismo.
• Hipótese 3.1: o ecocentrismo ten un efecto negativo sobre a percepción dos bene-
ficios económicos xerados polo turismo.
• Hipótese 3.2: o ecocentrismo ten un efecto negativo sobre a percepción dos outros 
beneficios xerados polo turismo.
• Hipótese 3.3: o ecocentrismo ten un efecto positivo sobre a percepción dos custos 
xerados polo turismo.

–  Hipótese 4: o ecocentrismo empeora a actitude xeral cara ao turismo.

Moitos estudos realizados sobre as actitudes dos residentes inclúen factores económicos 
(Besculides, Lee e McCormick, 2002; Bruner, 1996; Gursoy, Chen e Yoon, 2000; Gur-
soy, Jurowski e Uysal, 2002; Jurowski, Uysal e Williams, 1997; Madrigal, 1993; Teye, 
Sirakaya e Sönmez, 2002), principalmente o aumento das oportunidades de emprego 
(Besculides, Lee e McCormick, 2002; Bruner, 1996; Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; 
Sardá e Fluvià, 1999; Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002), o aumento das rendas públicas 
(Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; Jurowski, Uysal e Williams, 1997; Lankford, 1994) 
e a valorización de recursos e actividades en retroceso.

Diversos estudos afirman que as ganancias económicas (Besculides, Lee e McCormick, 
2002; Bruner, 1996; Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; Jurowski, Uysal e Williams, 
1997; Madrigal, 1995; Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002; Williams e Lawson, 2001) 
e as oportunidades de emprego (Besculides, Lee e McCormick, 2002; Bruner, 1996; 
Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; Madrigal, 1995; Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002) que 
os residentes perciben como consecuencia do turismo teñen un peso moi importante nas 
súas actitudes (Ap, 1992; Lawson, Williams, Young e Cossens, 1998; Prentice, 1993), 
e é o beneficio máis importante e esperado pola poboación local (Gursoy, Jurowski e 
Uysal 2002).
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Entre os impactos que non son directamente económicos pódense atopar as melloras 
nas infraestruturas (Sardá e Fluvià, 1999) e o aumento da oferta comercial e de lecer. 
O turismo comporta a creación dunha potente infraestrutura de transportes (estradas, 
portos e aeroportos), subministracións e saneamento (rede de sumidoiros, depuradoras 
etc.) para abastecer a demanda dos turistas (Sardá e Fluvià, 1999). A posibilidade de 
utilizar os recursos e infraestruturas destinadas aos turistas pode influír nas actitudes 
dos residentes (Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002), e para Lankford e Howard (1994) é 
o elemento con máis capacidade de predición das actitudes dos residentes. Isto lévanos 
a propor a hipótese 5:

– Hipótese 5: a percepción dos beneficios xerados polo turismo mellora a actitude xeral 
cara ao turismo.

• Hipótese 5.1: a percepción dos beneficios económicos xerados polo turismo ten un 
efecto positivo sobre a actitude xeral cara ao turismo.
• Hipótese 5.2: a percepción doutros beneficios xerados polo turismo ten un efecto 
positivo sobre a actitude xeral cara ao turismo.

Se os beneficios económicos son moi importantes (Ap, 1992; Lawson, Williams, Young 
e Cossens, 1998; Prentice, 1993) ou mesmo os máis importantes (Gursoy, Jurowski e 
Uysal 2002), é posible propor que a percepción dos beneficios económicos inflúe na 
percepción doutros beneficios (hipótese 6).

– Hipótese 6: a percepción dos beneficios económicos xerados polo turismo ten un 
efecto positivo sobre a percepción doutros beneficios xerados tamén polo turismo.

Como contrapartida dos beneficios, os custos do turismo percibidos polos residentes 
afectan de forma negativa as reaccións cara ao seu desenvolvemento (Gursoy, Chen e 
Yoon, 2000; Jurowski, Uysal e Williams, 1997; Prentice, 1993). A valoración dos cus-
tos e dos beneficios é o elemento que permite que o individuo extraia unha valoración 
global do turismo, e é esta valoración global e final o que determina a súa actitude cara 
ao sector. No estudo de Gursoy, Jurowski e Uysal (2002) non se detectou unha relación 
significativa entre os custos percibidos e o apoio ao desenvolvemento turístico debido 
a que o estudo se realizou nunha zona cun desenvolvemento turístico escaso e onde os 
custos percibidos eran mitigados pola importancia do turismo para a mellora da eco-
nomía local (Allen, Hafer, Long e Perdue, 1993). Non obstante, en destinos maduros 
é razoable propor a hipótese 7:
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– Hipótese 7: a percepción dos custos xerados polo turismo ten un efecto negativo 
sobre a actitude xeral cara ao turismo.

Ao combinar as sete hipóteses expostas obtense o modelo causal proposto na Figura 1, 
onde a dependencia económica e o ecocentrismo son efectos directos e indirectos na 
formación das actitudes dos turistas, mentres que a percepción dos beneficios e custos 
xerados polo turismo se presentan como efectos directos na formación da actitude xeral.

Figura 1. Modelo estrutural proposto

Fonte: elaboración propia

Unha das principais vantaxes que achega o turismo é o aumento das posibilidades 
de emprego (Besculides, Lee e McCormick, 2002; Bruner, 1996; Gursoy, Jurowski 
e Uysal, 2002; Lawson, Williams, Young e Cossens, 1998; Madrigal, 1995; Sardá e 
Fluvià, 1999; Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002). En realidade, adoita ser o elemento 
que máis favorece as actitudes positivas dos residentes (Ap, 1992; Gursoy, Jurowski e 
Uysal 2002; Lawson, Williams, Young e Cossens, 1998; Prentice, 1993), xa que é un 
impacto positivo moi directo e tanxible que adoita repercutir en sociedades con paro 
e empregos de baixa calidade.
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O turismo non só posibilita a creación de postos de traballo por conta allea, tamén 
facilita a iniciativa de autoemprego, en forma de pequenos establecementos e nego-
cios. Resulta razoable esperar que as persoas que traballan directamente en contacto 
cos turistas estean máis concienciadas dos beneficios económicos que xera o sector e, 
por tanto, teñan valoracións máis elevadas dos impactos positivos e máis baixas dos 
impactos negativos (hipótese 8). Tamén é posible que os efectos causais na formación 
das actitudes dos residentes sexan significativamente distintos para os traballadores 
turísticos (hipótese 9).

– Hipótese 8: ter unha ocupación que implique entrar en contacto cos turistas ten un 
efecto significativo na percepción e actitudes dos residentes.
– Hipótese 9: ter unha ocupación que implique entrar en contacto cos turistas ten un 
efecto significativo nas relacións causais propostas.

3. Metodoloxía 

Para este estudo utilizouse unha mostra obtida en Eivisa durante o primeiro semestre 
de 2011. Obtivéronse 413 enquisas validas. Delas, 256 correspondían a persoas que 
entraban en contacto cos turistas na súa ocupación habitual, é dicir, traballaban no sector 
turístico. As 157 restantes correspondían a persoas que non entraban en contacto cos 
turistas na súa ocupación habitual. A enquisa foi realizada mediante un procedemento 
aleatorio polo que se seleccionaban rúas de cada poboación e se procedía á repartición 
de cuestionarios de forma aleatoria dentro de cada rúa. Para conseguir o maior nivel de 
representatividade posible da mostra obtida, controláronse os parámetros demográficos 
dos cuestionarios recollidos coa finalidade de corrixir posibles rumbos na composición 
da mostra. O resultado é o perfil demográfico que se mostra na Táboa 1.

A única diferenza significativa entre as dúas submostras (Táboa 1) é que as persoas que 
non entran en contacto cos turistas teñen un maior nivel de estudos. Así, hai moitos 
universitarios, persoal docente e da administración que consideran que o efecto dunha 
crise no sector turístico non tería uns efectos tan importantes sobre os seus ingresos 
familiares, ao teren unha dependencia menos directa do sector.
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Táboa 1. Perfil demográfico da mostra

Fonte: elaboración propia

Variable demográfica Mostra total Traballan Non traballan 
  con turistas con turistas

 Frec. % Frec. % Frec. %

Sexo      

Home 150 35,89% 89 34,77% 61 38,85%
Muller 262 62,68% 166 64,84% 96 61,15%

Idade      

Menos de 25 anos 55 13,16% 25 9,77% 30 19,11%
25-34 anos 101 24,16% 64 25,00% 37 23,57%
35-44 anos 96 22,97% 59 23,05% 37 23,57%
45-54 anos 88 21,05% 61 23,83% 27 17,20%
55 ou máis anos 48 11,48% 31 12,11% 17 10,83%

Nivel de estudos      

Primarios 89 21,29% 62 24,22% 27 17,20%
Secundarios 173 41,39% 119 46,48% 54 34,39%
Universitarios 148 35,41% 73 28,52% 75 47,77%

Idiomas familiares      

Catalán 269 64,35% 165 64,45% 104 66,24%
Castelán 270 64,59% 168 65,63% 102 64,97%
Outros 57 13,64% 44 17,19% 13 8,28%

Ingresos familiares anuais      

Menos de 15 000 € 45 10,77% 26 10,16% 19 12,10%
De 15 001 € a 30 000 € 148 35,41% 96 37,50% 52 33,12%
De 30 001 € a 45 000 € 96 22,97% 60 23,44% 36 22,93%
De 45 001 € a 60 000 € 37 8,85% 22 8,59% 15 9,55%
De 60 001 € a 75 000 € 12 2,87% 8 3,13% 4 2,55%
Máis de 75 000 € 10 2,39% 5 1,95% 5 3,18%

Efecto dunha crise      

Baixarían moito os ingresos 160 38,28% 123 48,05% 37 23,57%
Baixarían os ingresos 166 39,71% 101 39,45% 65 41,40%
Non cambiarían os ingresos 84 20,10% 31 12,11% 53 33,76%
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4. Resultados

Para a análise deste traballo utilizouse un conxunto de escalas onde se pedía o grao 
de acordo ou desacordo con diversas afirmacións, medido mediante unha escala de 
Likert de cinco puntos, en que 1 é estar moi en desacordo e 5 moi de acordo. A estas 
escalas realizóuselles unha primeira análise descritiva mediante o sóftware estatístico 
DYANE 4.0 (Santesmases, 2009). Este tipo de análise dispón de bastantes precedentes 
na literatura (Besculides, Lee e McCormick, 2002; Haralambopoulos e Pizam, 1996; 
Hernández, Cohen e García, 1996; Johnson, Snepenger e Akis, 1994; King, Pizam e 
Milman, 1993; Lawson, Williams, Young e Cossens, 1998; Mason e Cheyne, 2000; 
Prentice, 1993; Sirakaya, 1997; Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002; Uysal, Jurowski, 
Noe e McDonald, 1994; Wall, 1996). A análise descritiva está composta polas medias 
aritméticas das dúas submostras, acompañadas pola análise de significación estatística 
das diferenzas entre ambas as medias mediante a proba F de Snedecor (Táboa 2).

A análise descritiva mostra un elevado grao de acordo cos impactos económicos e a 
dependencia económica. Aínda que as persoas que traballan cos turistas posúen va-
loracións máis elevadas, estas non son significativamente diferentes. Hai diferenzas 
significativas na percepción dos beneficios indirectos, aínda que só ao 0,05. Mentres 
que as persoas que traballan no sector posúen unha visión lixeiramente positiva, as 
persoas que non entran en contacto cos turistas non mostran unha postura clara de 
acordo ou desacordo.

As persoas que traballan con turistas mostran unha percepción lixeiramente superior 
no grao de acordo cos custos analizados, mais non é significativamente distinta. En 
ambas as submostras non hai unha postura xeral clara de acordo ou desacordo. Aínda 
que os dous grupos están de acordo nos impactos negativos do turismo sobre o medio 
ambiente, as persoas que non traballan no sector mostran maior grao de acordo, aínda 
que non é unha diferenza claramente significativa.

A valoración xeral do sector turístico é positiva e as persoas que traballan no sector 
mostran unha actitude máis favorable, malia que é unha diferenza cun nivel de signi-
ficación baixo.

Vemos que a hipótese 8 só se cumpre para o caso da percepción dos beneficios indi-
rectos e a actitude xeral cara ao turismo, ora ben, con niveis de significación baixos.
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Táboa 2. Medias dos ítems (medidos con escalas de Likert de 5 puntos)

* Significativo ao 0,05. ** Significativo ao 0,01. *** Significativo ao 0,001. ns Non significativo.
Fonte: elaboración propia

Denominación da variable usada Media aritmética Difer.
 Traballan Non traballan
 con turistas con turistas
Beneficios económicos   
• Grazas ao turismo as oportunidades de traballo son 4,527 4,440 0,088ns

máis elevadas. 
• O turismo estimula que haxa máis empresas interesadas 4,316 4,210 0,106ns

en investir na illa.
• O turismo incrementa as oportunidades de negocio  4,379 4,229 0,150*
para os residentes e para a pequena empresa. 
Dependencia económica rexional   
• Débese coidar o turismo porque é básico para a 4,688 4,573 0,114ns

economía da nosa illa. 
Outros beneficios   
• Grazas ao turismo podemos ter máis e mellores servizos 3,586 3,280 0,306*
públicos (transporte público, zonas verdes e de lecer etc.). 
• O turismo contribuíu a que as nosas vilas e cidades 3,242 2,994 0,249*
estean máis coidadas, máis limpas e teñan mellor aspecto. 
• A calidade dos servizos públicos é mellor  3,156 2,854 0,303*
grazas ao turismo. 
Custos   
• O turismo é a causa da perda dos nosos costumes e da 2,836 2,675 0,161ns

nosa identidade. 
• Debido ao turismo debemos pagar uns impostos e 3,270 3,198 0,072ns

unhas taxas municipais máis elevadas (auga, residuos, 
limpeza etc.). 
• O turismo provocou unha inmigración masiva e 3,344 3,293 0,051ns

isto produciu un conflito cultural entre inmigrantes 
e residentes. 
• O turismo xerou conflitos socioculturais entre turistas 2,844 2,949 -0,105ns

e residentes. 
Ecocentrismo   
• O turismo contribuíu á degradación ambiental da illa. 3,613 3,911 -0,298*
• O turismo provocou a saturación de certos  3,824 3,917 -0,093ns

espazos naturais. 
Actitude xeral cara ao turismo  
• Estou orgulloso/a de que tantos turistas queiran visitar 4,262 4,019 0,243*
e coñecer Eivisa. 
• Os efectos positivos superan os negativos. 3,731 3,529 0,202ns

• Grazas ao turismo temos unha calidade de  3,879 3,656 0,223*
vida máis elevada. 
• Creo que o turismo xera beneficios para todos. 4,250 3,968 0,282**
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Tras unha primeira aproximación descritiva, procédese á comprobación das restantes 
hipóteses mediante sistemas de ecuacións estruturais (Gómez, San Martín e Bertiche, 
1999; Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; Lindberg e Johnson, 1997). Concretamente, o 
método estatístico utilizado para a análise é a regresión de mínimos cadrados parciais 
(PLS) que permite traballar con mostras moi pequenas (Chin, Marcolin e Newsted, 2003; 
Reinartz, Haenlein e Henseler, 2009) e é bastante robusto (Cassel, Hackl e Westlund, 
1999). O sóftware usado neste caso é o SmartPLS 2.0 (Ringle, Wende e Will, 2005). 
Aínda que os resultados non difiren significativamente entre os distintos sistemas de 
ponderación alternativos, o máis recomendado e usado neste caso é o path weighting, 
ao proporcionar o valor de R2 máis alto para as variables latentes (Henseler, Ringle e 
Sinkovics, 2009). Antes de realizar a análise do modelo estrutural proposto (Figura 
1) é necesario realizar a análise do modelo de medida, o cal implica, asemade, levar a 
cabo diversas comprobacións para garantir a calidade da análise do modelo estrutural: 
fiabilidade, validez converxente, validez discriminante e invarianza.

Unha vez feita a comprobación da fiabilidade individual, resultou necesario eliminar 
a variable: «O turismo provocou unha inmigración masiva e isto produciu un conflito 
cultural entre inmigrantes e residentes». Na Táboa 3 vemos que os ítems finalmente 
utilizados nos constructos son os que posúen cargas superiores a 0,707 (Carmines e 
Zeller, 1979).

A fiabilidade do constructo mide a consistencia dos indicadores, é dicir, que as variables 
manifestas están a medir un mesmo concepto ou variable latente. Os dous indicadores 
de fiabilidade máis usados son o Alfa de Cronbach (Cronbach, 1970) ou fiabilidade 
individual, dunha parte; e, da outra, a fiabilidade composta (Werts, Linn e Jöreskog, 
1974). Ao analizar os valores do Alfa de Cronbach e a fiabilidade composta para os 
constructos utilizados observamos valores bos ou moi bos en ambas as medidas (Táboa 
4), o cal dá indicios da fiabilidade dos constructos utilizados.

A validez converxente (Anderson e Gerbing, 1988) implica que un conxunto de indica-
dores representa un único constructo subxacente, circunstancia demostrable por medio 
da súa unidimensionalidade (Henseler, Ringle e Sinkovics, 2009). Adóitase valorar por 
medio da varianza extraída media (AVE). Os constructos utilizados mostran unha AVE 
(Táboa 4) superior ao mínimo de 0,5 esixido pola literatura (Bagozzi e Yi, 1988), de 
modo que pode afirmarse que existe un bo nivel de validez converxente.
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Táboa 3. Cargas dos ítems finalmente utilizados

* Significativo ao 0,05. ** Significativo ao 0,01. *** Significativo ao 0,001. ns Non significativo.
Fonte: elaboración propia

Denominación da variable usada Media aritmética Difer.

 Traballan Non traballan
 con turistas con turistas

Beneficios económicos   
• Grazas ao turismo as oportunidades de traballo son  4,527 4,440 0,088ns

máis elevadas.
• O turismo estimula que haxa máis empresas interesadas  4,316 4,210 0,106ns

en investir na illa. 
• O turismo incrementa as oportunidades de negocio para  4,379 4,229 0,150*
os residentes e para a pequena empresa. 
Dependencia económica rexional   

• Débese coidar o turismo porque é básico para a economía  4,688 4,573 0,114ns

da nosa illa.
Outros beneficios   
• Grazas ao turismo podemos ter máis e mellores servizos 
públicos (transporte público, zonas verdes e de lecer etc.). 3,586 3,280 0,306*
• O turismo contribuíu a que as nosas vilas e cidades 
estean máis coidadas, máis limpas e teñan mellor aspecto. 3,242 2,994 0,249*
• A calidade dos servizos públicos é mellor grazas ao 3,156 2,854 0,303*
turismo.
Custos   
• O turismo é a causa da perda dos nosos costumes e da  2,836 2,675 0,161ns

nosa identidade. 
• Debido ao turismo debemos pagar uns impostos e  3,270 3,198 0,072ns

unhas taxas municipais máis elevadas (auga, residuos, 
limpeza etc.).
• O turismo provocou unha inmigración masiva e isto  3,344 3,293 0,051ns

produciu un conflito cultural entre inmigrantes e residentes. 
• O turismo xerou conflitos socioculturais entre turistas  2,844 2,949 -0,105ns

e residentes. 
Ecocentrismo   
• O turismo contribuíu á degradación ambiental da illa. 3,613 3,911 -0,298*
• O turismo provocou a saturación de certos espazos naturais. 3,824 3,917 -0,093ns

Actitude xeral cara ao turismo

• Estou orgulloso/a de que tantos turistas queiran visitar 
e coñecer Eivisa. 
• Os efectos positivos superan os negativos. 3,731 3,529 0,202ns

• Grazas ao turismo temos unha calidade de vida máis  3,879 3,656 0,223*
elevada. 
• Creo que o turismo xera beneficios para todos. 4,250 3,968 0,282**
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A validez discriminante (Anderson e Gerbing, 1988) implica que cada constructo debe 
ser diferente do resto de constructos. Os dous métodos para a súa valoración son os 
seguintes: as cargas factoriais deben ser maiores que as cargas factoriais cruzadas, e a 
raíz cadrada da AVE do constructo debe ser maior que a correlación entre ese constructo 
e todos os demais (Chin, 1998). Ao analizar a táboa de cargas cruzada e comparar as 
correlacións coa raíz cadrada da AVE determínase que se cumpre a validez discriminante 
nos constructos de que nos servimos (Táboa 4).

Táboa 4. Fiabilidade e validez converxente dos constructos utilizados

Fonte: elaboración propia

Finalmente, é necesario contrastar a invarianza do modelo de medida. É dicir, os 
pesos dos dous modelos non son significativamente distintos. A análise de invarianza 
determinou que non existen diferenzas significativas nos pesos para ningunha das 
variables utilizadas.

Unha vez avaliado que o modelo de medida cumpre os criterios de fiabilidade, validez 
tanto converxente como discriminante e invarianza pódese proceder a avaliar as rela-
cións existentes entre os constructos, é dicir, o modelo estrutural exposto a partir das 
hipóteses propostas. Para contrastar se os coeficientes de regresión son significativos, 
PLS baséase nun procedemento bootstrap non paramétrico (Davison e Hinkley, 1997) 
que utiliza, neste caso, 5000 submostras para determinar os erros estándar das estima-
cións (Hair, Hult, Ringle e Sarstedt, 2014). Os resultados da análise da significación das 
diferentes relacións causais detállanse na Táboa 5. Na Figura 2 aparece representado 
o modelo causal cos coeficientes de regresión e valores de R2.

Traballan con turistas Alfa de Cronbach Fiabilidade composta AVE R2

Actitude xeral 0,747 0,840 0,568 0,330
Beneficios económicos 0,767 0,866 0,682 0,206
Custos 0,679 0,820 0,604 0,245
Dependencia económica 1,000 1,000 1,000 0,000
Outros beneficios 0,713 0,840 0,635 0,216
Ecocentrismo 0,774 0,898 0,815 0,000
Non traballan con turistas

Actitude xeral 0,768 0,852 0,589 0,393
Beneficios económicos 0,723 0,844 0,643 0,143
Custos 0,642 0,805 0,579 0,216
Dependencia económica 1,000 1,000 1,000 0,000
Outros beneficios 0,700 0,833 0,625 0,227
Ecocentrismo 0,797 0,907 0,830 0,000
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Con base nos resultados da Táboa 5, expostos graficamente na Figura 2, pódense co-
mentar as hipóteses expostas. A percepción de que Eivisa depende do sector turístico 
posúe un efecto positivo e significativo sobre a percepción dos beneficios económicos 
que xera o turismo (H1.1); porén, non posúe un efecto significativo sobre os outros 
beneficios (H1.2) e os custos (H1.3). Como indican diversos autores (Haralambopoulos 
e Pizam, 1996; Williams e Lawson, 2001) o peso do turismo dentro da actividade eco-
nómica da rexión pode afectar as actitudes dos residentes, pero neste caso só aparece 
un efecto significativo sobre a percepción dos beneficios económicos. A dependencia 
económica rexional ten un efecto positivo e significativo sobre a actitude xeral cara ao 
turismo, pero só no caso dos residentes que non traballan no sector (H2).

Táboa 5. Coeficientes de regresión estandarizados

* Significativo ao 0,05. ** Significativo ao 0,01. *** Significativo ao 0,001. ns Non significativo.
Fonte: elaboración propia

O ecocentrismo mostra un efecto negativo moi significativo sobre os outros beneficios 
(H3.2), positivo e moi significativo sobre os custos (H3.3), e un efecto negativo pero 
pouco significativo sobre os beneficios económicos no caso dos residentes que traballan 
no sector turístico (H3.1). O efecto do ecocentrismo sobre a actitude xeral é negativo 
pero non significativo (H4).

O efecto da percepción dos beneficios económicos e dos outros tipos de beneficios 
sobre a actitude xeral cara ao turismo (H5) é positivo e significativo (Táboa 5 e Figu-
ra 2). O resultado é o esperado tanto no caso dos beneficios económicos (Ap, 1992; 

Relación causal analizada Traballan con turistas Non traballan con turistas
 Valor Erro Valor Erro
 estimado estándar estimado  estándar

Dep. económica → B. económicos (H1.1) 0,411*** 0,116 0,360** 0,130
Dep. económica → O. beneficios (H1.2) 0,082ns 0,115 0,137ns 0,129
Dep. económica → Custos (H1.3) -0,098ns 0,089 -0,091ns 0,094
Dep. económica → A. xeral (H2) 0,115ns 0,118 0,193* 0,111
Ecocentrismo → B. económicos (H3.1) -0,152* 0,090 -0,098ns 0,093
Ecocentrismo → O. beneficios (H3.2) -0,304*** 0,095 -0,304*** 0,092
Ecocentrismo → Custos (H3.3) 0,474*** 0,077 0,451*** 0,081
Ecocentrismo → A. xeral (H4) -0,063ns 0,098 -0,045ns 0,092
B. económicos → A. xeral (H5.1) 0,213* 0,124 0,281** 0,104
O. beneficios → A. xeral (H5.2) 0,301*** 0,100 0,294** 0,099
B. económicos → O. beneficios (H6) 0,251** 0,105 0,260** 0,101
Custos → Actitude xeral (H7) -0,156ns 0,108 -0,124ns 0,102
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Besculides, Lee e McCormick, 2002; Bruner, 1996; Gursoy, Jurowski e Uysal, 2002; 
Jurowski, Uysal e Williams, 1997; Lawson, Williams, Young e Cossens, 1998; Ma-
drigal, 1995; Prentice, 1993; Sardá e Fluvià, 1999; Teye, Sirakaya e Sönmez, 2002; 
Williams e Lawson, 2001), como dos outros beneficios xerados (Gursoy, Jurowski 
e Uysal, 2002; Jurowski, Uysal e Williams, 1997; Lankford, 1994). A importancia 
dos beneficios económicos plásmase na existencia dun efecto positivo e significativo 
sobre os beneficios indirectos (H6). Hai un efecto negativo, pero non significativo, da 
percepción dos custos sobre a actitude xeral cara ao turismo (H7).

Figura 2. Coeficientes de regresión do modelo estrutural estimado.

Fonte: elaboración propia

Para a análise da hipótese 9, ao ser categórica a variable moderadora proposta (estar 
en contacto con turistas na ocupación principal ou non), foi necesario efectuar unha 
análise multigrupo que permitise contrastar se as diferenzas entre os valores estimados 
de ambas as submostras eran significativamente distintos entre si. Esta análise reali-
zouse mediante o uso dun enfoque paramétrico para o caso de variables equivalentes 
e non detectou diferenzas significativas en ningunha das relacións causais propostas. 
Daquela, debe rexeitarse a hipótese 9 con base nos dados analizados.
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5. Conclusións

A percepción de que a rexión depende do turismo só afecta de forma significativa á 
valoración dos beneficios económicos (máis emprego, máis oportunidades de crear 
negocios e maior atracción de investimentos), sen que se mostren efectos significativos 
nas outras relacións causais analizadas. Valores como o ecocentrismo teñen efectos 
significativos sobre os beneficios indirectos e os custos, mais non sobre os beneficios 
económicos. Vemos que hai unha relación forte entre dependencia económica e bene-
ficios económicos, ben como entre ecocentrismo e os outros impactos xerados polo 
turismo. A percepción dos custos e beneficios posúe efectos do sentido esperable con 
base na literatura, positivo no caso dos beneficios e negativo no caso dos custos, só 
significativos no caso dos beneficios.

En relación coa variable de traballar en contacto cos turistas, as valoracións dos im-
pactos por parte dos traballadores do sector son máis positivas que as dos residentes 
que non teñen contacto cos turistas na súa ocupación habitual. Ora ben, as diferenzas 
entre ambos os grupos son pouco significativas no caso dos beneficios indirectos e a 
actitude xeral, e non son significativas no resto de casos. As diferenzas nas relacións 
causais son moi pequenas e en ningún caso significativas. Así, o resultado é que nun 
destino maduro e insular, como é o caso de Eivisa, non hai diferenzas claramente sig-
nificativas entre os traballadores do sector turístico e o resto de habitantes da rexión 
nas súas percepcións e actitudes cara ao turismo. Posiblemente sexa debido a que hai 
un gran contacto cos turistas en todos os casos, mesmo cando non se traballa directa-
mente no sector. Tamén é moi ampla a percepción de que é un sector imprescindible 
para a economía da rexión, pois a inmensa maioría da poboación é consciente de que 
dependen directa ou indirectamente do turismo.

Como futuras liñas de investigación habería que repetir o estudo en destinos xeografi-
camente máis extensos, con menor peso do sector turístico ou en fases iniciais do seu 
desenvolvemento, para contrastar se neses casos hai diferenzas significativas entre os 
residentes que traballan no sector turístico e os residentes alleos a el.
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Resumo

A regulación dada pola Lei 3/2012, do 6 de xullo, ao denominado «traballo a distancia», que 
era unha modalidade de traballo xa existente no noso dereito, supuxo a atribución á devandita 
modalidade duns trazos que a dotan de maior seguridade xurídica (malia as lagoas aínda exis-
tentes), por unha parte; e que a configuran como un verdadeiro instrumento para conciliar a 
vida persoal e familiar (a pesar das dificultades non resoltas), pola outra. Neste artigo pretén-
dese dar unha visión global da institución, cos seus principais elementos.

Palabras chave: modalidade de contrato de traballo, traballo a distancia, traballo a domicilio, 
teletraballo, conciliación da vida profesional, persoal e familiar.

Abstract

Regulation given by Law 3/2012, of 6 July, to the so-called «remote work» -a type of work 
already existing in our law-, resulted in the attribution of some features which, on the one 
hand, provide it with greater certainty (despite still existing gaps) and, on the other hand, 
configured it as a true instrument for reconciling professional, private and family life (despite 
the unresolved difficulties). This article is intended to give an overview of the institution, with 
its main elements. 

Keywords: Type of contract, Remote work, Home-based work, Telework, Reconciling 
professional, private and family life.
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I. Unha aproximación á regulación legal do teletraballo

1. O artigo 13 do Estatuto dos traballadores (en diante ET) –Real decreto lexislativo 
1/1995, do 24 de marzo– recibiu unha nova redacción en virtude do artigo 6 da Lei 
3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, e quedou 
redactado nos seguintes termos1:

1. Terá a consideración de traballo a distancia aquel en que a prestación da actividade laboral se 
realice de maneira preponderante no domicilio do traballador ou no lugar libremente elixido por 
este, de modo alternativo ao seu desenvolvemento presencial no centro de traballo da empresa.

2. O acordo polo que se estableza o traballo a distancia formalizarase por escrito. Tanto se 
o acordo se establece no contrato inicial como se é posterior, serán de aplicación as regras 
contidas no artigo 8.4 para a copia básica do contrato de traballo.

3. Os traballadores a distancia terán os mesmos dereitos que os que prestan os seus servizos no 
centro de traballo da empresa, salvo aqueles que sexan inherentes á realización da prestación 
laboral nel de maneira presencial. En especial, o traballador a distancia terá dereito a percibir, 
como mínimo, a retribución total establecida conforme o seu grupo profesional e funcións.

O empresario deberá establecer os medios necesarios para asegurar o acceso efectivo destes 
traballadores á formación profesional para o emprego, co fin de favorecer a súa promoción 
profesional. Así mesmo, co fin de posibilitar a mobilidade e a promoción, deberá informar os 
traballadores a distancia da existencia de postos de traballo vacantes para o seu desenvolve-
mento presencial nos seus centros de traballo.

4. Os traballadores a distancia teñen dereito a unha adecuada protección en materia de segu-
ridade e saúde, e resultará de aplicación, en todo caso, o establecido na Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de riscos laborais, e na súa normativa de desenvolvemento.

5. Os traballadores a distancia poderán exercer os dereitos de representación colectiva con-
forme o previsto nesta lei. Para estes efectos, os ditos traballadores deberán estar adscritos a 
un centro de traballo concreto da empresa.

2. A redacción ofrecida polo artigo 13 ao denominado tradicionalmente «traballo a 
domicilio» e agora legalmente «a distancia» é moito máis completa da que se mantivera 

1 Esta redacción é a mesma que se recolle no Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e queda derrogado o Estatuto dos traba-
lladores de 1995 (disposición derrogatoria única).
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desde 19802. Con todo, resulta insuficiente para lograr unha regulación sen fisuras dunha 
figura que pode ofrecer unha solución clara á conciliación da vida persoal e familiar, no 
sentido de compatibilizala cun traballo retribuído por conta allea, que se está implantan-
do en moi diversos ámbitos, desde a Administración pública até as grandes empresas, 
malia que con resultados máis ben discordantes. Pode lembrarse que «o antigo traballo 
a domicilio foi durante séculos unha típica forma de traballo vinculada ao réxime da 
manufactura por encargo, un réxime en que o artesán non traballaba propiamente para 
un cliente final, senón para un mercador que, á súa vez, se relacionaba co mercado»3. 
E é ese en particular o presuposto sobre o que se construíu o artigo 13 do ET, nunha 
redacción que permaneceu inalterada desde a versión orixinal de 1980 até a reforma 
de 2012. Porén, o cambio conceptual é de estética, posto que os elementos definidores 
da institución seguen a ser os mesmos e, en opinión dalgúns, insuficientes, ao non 
faceren referencia á tecnoloxía, que é a actual clave nestes contratos, e non superar a 
visión tradicional dos artesáns para alcanzar os teletraballadores. En definitiva, atopá-
monos ante unha relación laboral ordinaria, mais cunha característica peculiar, o lugar 
de prestación dos servizos, que non vai ser o clásico (centro de traballo fixado pola 
empresa), senón o elixido polos traballadores, nunha sorte de indeterminación espacial, 
pese a que non sempre é así.

3. Xa que logo, é certo que coa nova redacción se conseguiu unha maior especificación 
e un marco xurídico aparentemente máis completo da institución, mais aínda non se 

2 A Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores dedicaba o seu artigo 13 ao traballo a do-
micilio co seguinte teor:
1. Terá a consideración de contrato de traballo a domicilio aquel en que a prestación da actividade laboral se realice no 
domicilio do traballador ou no lugar libremente elixido por este e sen vixilancia do empresario.

2. O contrato formalizarase por escrito co visado da oficina de emprego, onde quedará depositado un exemplar, en que 
conste o lugar en que se realice a prestación laboral, co fin de que poidan esixirse as necesarias medidas de hixiene e 
seguridade que se determinen.

3. O salario, calquera que sexa a forma da súa fixación, será, como mínimo, igual ao dun traballador de categoría pro-
fesional equivalente no sector económico de que se trate.

4. Todo empresario que ocupe traballadores a domicilio deberá poñer á disposición destes un documento de control 
da actividade laboral que realicen, en que debe consignarse o nome do traballador, a clase e cantidade de traballo, 
cantidade de materias primas entregadas, tarifas acordadas para a fixación do salario, entrega e recepción de obxectos 
elaborados e cantos outros aspectos da relación laboral interesen ás partes.

5. Os traballadores a domicilio poderán exercer os dereitos de representación colectiva conforme o previsto nesta lei, 
salvo que se trate dun grupo familiar.

3 Véxase luJáN AlcArAz, J. (2011) «El contrato de trabajo a domicilio (art. 13 ET y concordantes)» Aran-
zadi Social 2.
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logrou perfeccionala abondo como para evitar unha serie de lagoas evidentes, dado 
que a redacción non deixa de ser un recoñecemento á igualdade en distintos ámbi-
tos (salarial, formación, promoción, prevención...), a súa adscrición a un centro de 
traballo e a eliminación da mención ao «documento de control da actividade laboral 
que realicen» (artigo 13 da Lei 8/1980), a que facía referencia a versión orixinal do 
texto estatutario. Noutras palabras, remítese á regulación convencional todo o acervo 
contractual da figura e, vistos os poucos convenios colectivos que a dotan de normas 
e os seus termos sucintos, a remisión está realizándose a un nivel inferior: o contrato 
de traballo, onde debe respectarse a igualdade deste colectivo en todos os ámbitos, tal 
e como prevé o artigo 13 (aínda que iso sexa obvio).

II. Unha aproximación ao concepto de teletraballo

4. O teletraballo ou traballo a distancia, en mobilidade ou no fogar ten moitos beneficios 
relacionados coa conciliación da vida persoal e familiar e coa eficiencia e a produti-
vidade no traballo, até coa propia sustentabilidade, mesmo a satisfacción laboral dos 
empregados. Poderían engadirse máis vantaxes, non só para os traballadores, como o 
fomento da inserción laboral de persoas residentes no contorno rural ou discapacita-
das, o impulso do acceso á formación en xestión en liña do traballo –mediante unha 
aprendizaxe continua– ou o aforro de diñeiro e tempo ao reducir os desprazamentos 
diarios; senón tamén para as propias empresas, que verán, nesta modalidade de contra-
tación, unha aposta pola modernización das estruturas organizativas que as fará máis 
eficientes nos seus procesos, ao se simplificaren estes para volverse máis rápidos e 
áxiles co fin de adaptarse –e incluso anticiparse– a un contexto cambiante; isto ademais 
de que reducirán tanto os gastos de espazo, desprazamentos de persoal, equipamentos 
informáticos e infraestruturas en xeral como o absentismo laboral ocasionado por 
enfermidades menores. Todo isto non é máis que un dos aspectos derivados do que a 
Organización Internacional do Traballo (OIT) define como responsabilidade social da 
empresa (RSE): «o conxunto de accións que toman en consideración as empresas para 
que as súas actividades teñan repercusións positivas sobre a sociedade e que afirman 
os principios e valores polos que se rexen, tanto nos seus propios métodos e procesos 
internos como na súa relación cos demais actores. A RSE é unha iniciativa de carácter 
voluntario»4. 

4 Cfr. OIT (2010) «La OIT y la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE)» ILO Helpdesk Factsheet 1. 
Dispoñible no enderezo web <http://goo.gl/KryCqG>.
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5. Ten múltiples vantaxes, repítese, porque permite, por unha parte, a adaptación dos 
tempos e formas de traballo á vida que cada empregado/a leve e a súa flexibilidade en 
cada momento –día a día–, de tal maneira que conduce a unha adecuada articulación 
entre o tempo de traballo (e a compatibilidade entre diversas actividades) e o de ocio, 
coas evidentes consecuencias saudables e de compracencia co posto de traballo. E, por 
outra parte, supón para a empresa un importante aforro de custos xa non só en canto ao 
espazo de que debe dispoñer para os empregados situados fisicamente no seu centro 
de traballo, senón tamén no tocante aos equipamentos e á intendencia, á parte de que 
se logrará unha maior eficiencia e produtividade, xa que se anticipa a adaptación dos 
recursos humanos con que se conta en cada momento, a flexiseguridade5 de que tanto se 
leva falado, e se asegura unha mellora cuantitativa e cualitativa do emprego e unha maior 
cohesión social, pois ante esas condicións de traballo os empregados manteranse –na 
medida do posible– dentro do cadro de persoal, configurando un grupo máis ou menos 
estable. De feito, o teletraballo asóciase á flexibilidade interna6 e, para alén, presenta 
unha innovación organizativa, como é a creación de redes conectadas, que teñen na 
actualidade grande importancia para garantir a capacidade de resposta das empresas7.

6. No entanto, a pesar de todas as súas vantaxes8, por que aínda non é unha forma de 
traballo xeneralizada e estruturada nas organizacións do noso país? Para aproximar a 
resposta a esta pregunta, é necesario considerarmos as barreiras fundamentais a que 
se enfrontan as organizacións, cando se propoñen institucionalizar as prácticas de 
teletraballo. A principal vén do descoñecemento que as persoas e as organizacións 
teñen do propio proceso9, aspecto este decisivo sobre o que se mantivo que o «que 
parece importante destacar [...] é a influencia que os estilos de dirección exercen sobre 
a implantación dunha cultura de teletraballo. Como calquera proxecto que se aborde, 

5 Para integrar o concepto, véxase de cAstro MeJuto, L. F. (2013) «As condicións formais dalgúns des-
pedimentos obxectivos» Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña 4, 
pp. 109-124.
6 Véxase MArtíNez sáNchez, Á. et al. (2006) «Teletrabajo y flexibilidad: efecto moderador sobre los resul-
tados de la empresa» Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 29, pp. 229-262.
7 Véxase belzuNeGui erAso, Á. e erro GArcés, A. (2013) «El teletrabajo en España: regulación y experien-
cias piloto en empresas españolas» Revista Iberoamericana de Ciencias Empresariales y Economía 4, p. 46.
8 Non todo son vantaxes, porque unha das súas desvantaxes (desde da perspectiva dos traballadores) é o 
illamento que se pode chegar a experimentar e a perda de relacións persoais que se produce no teletraballo. 
Sobre este aspecto volverase insistir máis adiante.
9 Cfr. fuNdAcióN Más fAMiliA (2012) [en liña] El Libro Blanco del teletrabajo en España. Dispoñible no 
enderezo web <http://goo.gl/6gqlZT>.
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debería recollerse no plan estratéxico da organización, en que se deixarán reflectidas 
as liñas de avance nos proxectos definidos, como eixes clave, para mellorar os seus 
resultados. A cultura interna da compañía pode resultar ser un motor de avance neste 
tema, mais tamén pode resultar unha barreira, que non saiba identificar os beneficios 
da súa utilización e obstaculice calquera iniciativa neste sentido [...]. A implantación 
dun proxecto de teletraballo esixe, sen lugar a dúbidas, un esforzo para a organización, 
que debe ser posto en valor de cara aos empregados e recoñecido por eles. Falamos de 
xestionar recursos humanos e tecnolóxicos, saber identificar os perfís adecuados para 
teletraballar, os directivos axeitados para dirixir teletraballadores e administrar de forma 
coherente as cargas de traballo, que non supoña o poder teletraballar, un aumento das 
súas funcións, senón unha maior eficiencia na xestión destas»10.

7. Aínda que ese descoñecemento –e a dificultade que engade– é cada vez menor, posto 
que, alén das empresas que están configuradas como de teletraballo11, outras foron 
implementado o seu uso desde hai uns anos, con bastante aceptación, a teor dos datos 
que se publican12. Neste concreto punto, poderiamos lembrar –como grandes empresas 
que fixeron unha aposta polo teletraballo– Telefónica de España, SAU (cláusula 12 do 
seu convenio colectivo dos anos 2011-2013, publicado no Boletín Oficial del Estado 
do 4 de agosto de 2011, tras a experiencia piloto en 2005); o BBVA (no seu específico 
Acordo colectivo do 27 de xullo de 2011) e REPSOL YPF, SA. De feito, nesta última 
compañía implantouse en 2009 un programa piloto, que, dado o seu éxito, en 2010 foi 
integrado no seu IV Convenio colectivo (Boletín Oficial del Estado do 4 de abril de 
2012), en concreto, no seu artigo 15.7, onde se dá unha regulación bastante completa 
da figura, os postos de traballo a que é aplicable, as condicións, a reversibilidade e 
outros elementos configuradores. Todo iso até alcanzar o 27% de empresas en 2013 
conforme aos datos do Instituto Nacional de Estatística13, fronte á media europea do 
35% neste período14. Ademais, xunto a esas iniciativas privadas poderían referirse os 

10 Véxase fuNdAcióN Más fAMiliA (2012) [en liña] op. cit., p. 97.
11 As denominadas empresas de telemarketing ou contact center serían un exemplo; mesmo as empresas 
que xestionan cursos en liña.
12 Sobre os exemplos que se citarán a continuación, poden consultarse: telefóNicA, SA (2015) [en liña] Informe 
de sostenibilidad 2014. Dispoñible no enderezo web <http://goo.gl/aupZZc>; e rePsol YPF, SA (2012) [en 
liña] El Libro Blanco del teletrabajo en Repsol. Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/qRr7Ea>.
13 En 2003 a porcentaxe situábase no 7% e en 2012 era do 21,8%. Os datos do INE poden consultarse na 
páxina web co enderezo <http://www.ine.es>.
14 Cfr. euroPeAN obserVAtory of WorkiNG life (2010) [en liña] Telework in the European Union. Dispo-
ñible no enderezo web <http://goo.gl/wpKSeq>.
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programas piloto para a implantación do teletraballo no ámbito da Administración xeral 
do Estado15 ou da Administración autonómica. Por traer a colación algúns supostos, 
podería consultarse a Orde do 20 de decembro de 2013, conxunta da Vicepresidencia 
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de 
Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, pola que se regulan a acreditación, a 
xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados 
públicos neste ámbito16; a certificación AENOR que se lle outorgou ao teletraballo da 
Administración da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha17; ou a Instrución 
do 6 de agosto de 2014, sobre a implantación do programa piloto da modalidade de 
teletraballo, da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón18.

8. A reducir ese factor non axudou a configuración legal, que lle dedicou un só pre-
cepto, o artigo 13 do ET, en que se regula o denominado traballo a distancia, que se 
define como «aquel en que a prestación da actividade laboral se realice de maneira 
preponderante no domicilio do traballador ou no lugar libremente elixido por este, de 
modo alternativo ao seu desenvolvemento presencial no centro de traballo da empresa», 
baixo a consideración de que nos encontramos ante unha relación laboral ordinaria, 
mais cunha característica peculiar, o lugar de prestación dos servizos, que non vai ser 
o clásico centro de traballo fixado pola empresa, senón o elixido polo/a traballador/a, 
nunha sorte de indeterminación espacial, malia que non sempre é así.

15 Véxase a Orde APU/1981/2006, do 21 de xuño, pola que se promove a implantación de programas 
piloto de teletraballo nos departamentos ministeriais.
16 Diario Oficial de Galicia do 31 de decembro de 2013. No seu preámbulo lembrábase o seguinte:

Como paso previo á regulación contida nesta orde, desenvolvéronse dúas experiencias piloto: a experiencia de fichaxe 
no ordenador e a de flexibilidade e teletraballo, desenvolvida esta última na Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. 
Ambas as dúas experiencias foron avaliadas moi positivamente, polo que, de acordo con elas, se considerou oportuno 
[sic] a súa extensión á Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Polo tanto, a presente orde ten por obxecto cumprir co mandato do Consello da Xunta contido no antedito sistema de 
información e control horario do persoal empregado público Kronos, e regular así a acreditación do persoal empregado 
público, a xornada e o horario laboral, a flexibilidade horaria, o sistema de control horario e, finalmente, a prestación 
de servizos en réxime de teletraballo do persoal empregado público da Administración xeral e do sector público auto-
nómico de Galicia.

17 Cfr. A nota de prensa do Goberno de Castela-A Mancha do 14 de setembro de 2014 titulada «El Teletra-
bajo de la Administración regional recibe la certificación AENOR». Dispoñible no enderezo web <http://
goo.gl/NdF5T8>.
18 Cfr. Diario Oficial de Aragón do 18 de agosto de 2014.
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9. Esta articulación supón unha das primeiras dificultades para implementar o teletra-
ballo, pois unha formulación tan simplista enseguida se ve desbordada pola realidade, 
dadas as diferentes configuracións que ao aspecto xeográfico se lle poden dar, sobre 
todo en canto ás diferentes concepcións que pode englobar o teletraballo ou traballo 
a distancia. Non está de máis lembrarmos que non existe no noso ordenamento xurí-
dico19 unha definición normativa, precisa, clara e exacta do que cómpre entendermos 
por teletraballo, e iso condiciona que os límites desta maneira de organizar o traballo 
se dilúan e se presenten como móbiles e etéreos. En calquera caso, no que si parece 
existir un certo consenso é en dous aspectos fundamentais do teletraballo, en palabras 
de Rodríguez-Piñero: «O primeiro é que esta modalidade se caracteriza pola presenza 
de tres datos acumulativos e necesarios, isto é, a) a realización dunha actividade pro-
dutiva fóra do centro de traballo da empresa, b) a utilización de medios telemáticos 
ou informáticos e c) o carácter intensivo da devandita utilización. E o segundo que o 
teletraballo, con todos os seus problemas ou dificultades, se configura hoxe en día, to-
mando a expresión da Carta europea para o teletraballo realizada ao abeiro da Dirección 
Xeral XIII da Unión Europea baixo o programa DIPLOMAT, como “un novo modo de 
organización e xestión de traballo que ten o potencial de contribuír substancialmente á 
mellora da calidade de vida e a prácticas de traballo sustentables”»20. Incidindo sobre o 
mesmo aspecto, insistiuse na presenza de dous elementos esenciais que cómpre termos 
en conta para comprender que pode entenderse por teletraballo. Un despréndese da 
súa propia etimoloxía: «o prefixo tele –que provén do termo grego telos (‘a distan-
cia’)– indica que o teletraballo é traballo realizado lonxe do centro físico de traballo 
habitual, onde se sitúa o empregador. O outro, é que o teletraballo non se restrinxe só 
ao traballo a distancia, senón que engloba na súa significación un uso intensivo das 
tecnoloxías informáticas e de comunicación. Fóra destes dous elementos, non existe 
un acordo xeral que permita unha definición de teletraballo comprensiva das diferentes 
formas que adopta»21.

10. Malia isto, poderiamos concibir o teletraballo como fan Sempere Navarro e San 
Martín, nunha definición arestora clásica, como «aquelas actividades laborais presta-

19 Excluíndo as que se puidesen plasmar nos convenios colectivos, vía artigo 3 do ET.
20 Véxase rodríGuez-Piñero royo, M. C. (dir.) (2001) Negociación colectiva y nuevas actividades y sec-
tores emergentes. Madrid, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, p. 250.
21 Véxase de lA cáMArA ArillA, C. (2000) «El teletrabajo, un indicador de cambio en el mercado de 
trabajo» Cuadernos de Relaciones Laborales 17, pp. 227-256.
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das total ou maioritariamente desde un lugar distinto do centro de traballo ou unidade 
produtiva autónoma da empresa, por medio do uso intensivo de novas tecnoloxías, 
basicamente ferramentas informáticas e das telecomunicacións»22; ou, de maneira máis 
concisa, con Escudero Rodríguez, como unha «forma de organización do traballo, 
consistente en prestar a actividade preferente fóra dos centros da empresa, mediante 
o uso frecuente e predominante de equipos informáticos e de telecomunicacións»23. 
Mella Méndez, pola súa vez, afirma que «o teletraballo pode ser definido como todo 
traballo que se realiza por medio dun sistema informático ou de telecomunicación e 
independentemente do lugar en que esa realización se produce (sentido amplo) ou fóra 
da empresa á cal se dirixe (sentido propio)»24, o que implica excluír o lugar de prestación 
de servizos do lugar central e situar nel o emprego das tecnoloxías da información e 
a comunicación (TIC).

Á parte, podería acudirse á definición empregada pola OIT, que conceptúa o teletraballo 
como unha forma de «traballo prestado nun lugar onde, lonxe das oficinas centrais ou 
instalacións de produción, o traballador non ten contacto persoal cos seus compañeiros, 
mais é capaz de comunicarse con eles utilizando as novas tecnoloxías»25; ou ao propio 
concepto que acepta o Ministerio de Emprego, que o caracteriza con tres trazos: o 
desenvolvemento da actividade dos traballadores fóra do centro de traballo habitual; o 
uso das TIC e unha actividade desempeñada polos traballadores que non precisa a súa 
presenza física no posto de traballo26. Blanpain identifica o teletraballo con «calquera 
forma de traballo desenvolvida por conta dun empresario ou un cliente, por un traba-
llador dependente, un traballador autónomo ou un traballador a domicilio, e efectuada 
regularmente e durante unha parte importante do tempo de traballo desde un ou máis 
lugares distintos do posto de traballo tradicional, utilizando tecnoloxía informática e/ou 

22 Véxase seMPere NAVArro, A. e sAN MArtiN MAzuccoNi, C. (2002) «Sobre nuevas tecnologías y relacio-
nes laborales» Aranzadi Social 15.
23 Véxase escudero rodríGuez, R. et al. (2000) Descentralización productiva y nuevas formas de organi-
zación del trabajo. Madrid, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
24 Véxase MellA MéNdez, L. (1998) «Sobre una nueva manera de trabajar: el teletrabajo» Aranzadi Social 5.
25 «Work carried out in a location where, remote from central offices or production facilities, the worker 
has non personal contact with co-workers there, but is able to communicate with them using new techno-
logy», na xa clásica definición ofrecida por di MArtiNo, V. e Wirth, L. (1990) «Telework: a new way of 
working and living» International Labour Review 129, p. 530.
26 Véxase ruesGA beNito, S. (dir.) (2012) Instrumentos de flexibilidad interna en la negociación colectiva. 
Madrid, Ministerio de Emprego e Seguridade Social, p. 21.
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telecomunicacións»27. E, finalmente, a Carta europea para o teletraballo relaciónao cunha 
nova organización e xestión do traballo «que ten o potencial de contribuír substancial-
mente á mellora da calidade de vida, a prácticas de traballo sustentables e á igualdade 
de participación por parte dos cidadáns de todos os niveis, sendo a dita actividade un 
compoñente clave da sociedade da información, que pode afectar e beneficiar a unha 
ampla gama de actividades económicas, grandes organizacións, pequenas e medianas 
empresas, microempresas e autoemprego, así como á operación e prestación de servizos 
públicos e a efectividade do proceso político»28.

11. Como corolario e á vista da propia definición do artigo 13 do ET, o teletraballo –é a 
miña opinión particular– precisa dunha forma especial dunha organización que supoña 
o emprego da tecnoloxía (telecomunicacións) e, ademais, a prestación de servizos 
fóra do centro de traballo de maneira habitual; o que introduce o seguinte apartado, 
dedicado a configurar a situación en que pode organizarse, isto é, as posibilidades do 
teletraballo na realidade española.

III. As posibilidades do teletraballo na realidade española

12. Para poñer en funcionamento un programa de teletraballo deben terse en conta dous 
factores decisivos: por unha parte, o traballo en si, isto é, a actividade que van desen-
volver os empregados; e, pola outra, a tecnoloxía que se porá ao servizo da devandita 
actividade, á vista de cales van ser as necesidades dos empregados e da compañía en 
relación cos servizos que os teletraballadores realizarán.

13. De entrada, cumprirá recoller na súa formulación xeral o tipo de postos traballo 
e de perfís específicos que poderían ser seleccionados, xa que non todos poden ser 
obxecto desa prestación a distancia, pois é evidente que non é o mesmo o posto do/a 
operario/a que traballa cunha máquina de tallar ou nunha cadea de montaxe que outro 
de deseño gráfico ou de telemarketing29. Alén disto, deben estudarse as circunstancias 

27 Véxase blANPAiN, R. (1995) The legal and contractual situation of teleworkers in the Member States 
of the European Union. Dublín, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions.
28 A Carta europea para o teletraballo desenvolveuse ao abeiro da Dirección Xeral XIII da Unión Europea 
no Proxecto Diplomat (10 de maio de 1999).
29 Entendido como o servizo de venda telefónica que prestan algunhas empresas especializadas.
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máis habituais en que se desenvolven as actividades do posto, para así establecer de 
forma realista os escenarios en que ese traballo se pode levar a cabo (mobilidade, hot-
desking30 –«mesa quente»–, fogar ou outras oficinas ou lugares). En concreto, o proxecto 
europeo SIBIS31 implantou unha taxonomía –que pode agora traerse a colación– de 
catro modalidades de teletraballo: o realizado desde o fogar, o móbil, o de autónomos 
en small office/home office (SOHO) e o efectuado desde instalacións compartidas e 
externas á empresa e ao domicilio. No primeiro caso os teletraballadores dedican cando 
menos un día á semana a traballaren desde a casa; no segundo, falamos do teletraballo 
daqueles empregados que pasan máis de dez horas á semana fóra do fogar e da oficina; 
o denominado teletraballo SOHO é o de quen traballa no seu fogar, que constitúe a súa 
oficina, e ademais o fai en réxime autónomo; e o último grupo podería estar integrado 
polo hotdesking, o hotelling32 e outras prácticas similares, mais tamén polo suposto de 
telecentros, entendidos como centros de recursos compartidos en que non se pertence 
á mesma empresa necesariamente, e os teletraballadores comparten recursos informá-
ticos e telemáticos nunha sede física, sen constituír un equipo de traballo, senón de 
maneira independente33.

14. Nesa análise tamén se concluirán os tempos de teletraballo razoables, así como a 
preparación do contorno e os recursos necesarios34. Chegaron a fixarse, como condi-
cións necesarias para a implantación do teletraballo, as seguintes: que «a tarefa debe 
caracterizarse por estar baseada principalmente no manexo, procesamento e tratamento 
de datos e información»; «debe ser unha tarefa que apenas requira o acceso a informa-
ción non informatizada ou a equipamentos non informáticos»; «o desenvolvemento do 
traballo non debe requirir contactos persoais frecuentes con outras persoas (reunións, 
visitas...)»; «as tarefas deben ser susceptibles de ser identificadas en termos de obxec-

30 Cfr. as entradas relativas ao hotdesking no dicionario Collins (https://goo.gl/V7eLbF), en que se define 
como «the practice of not assigning permanent desks in a workplace, so that employees may work at any 
available desk»; e a Wikipedia (https://goo.gl/NBvGWZ).
31 O Statistical Indicators Benchmarking the Information Society (SIBIS) foi un proxecto da Comisión 
Europea (IST-2000-26276) desenvolvido entre os anos 2001 e 2003.
32 É un paso máis da práctica laboral anterior e podería definirse como o sistema organizativo polo que a 
maior parte do espazo, salas de xuntas, reunións etc. non só se comparte, senón que ademais cómpre reser-
valo para poder facer uso del.
33 Para unha descrición moito máis extensa de cada clase de teletraballo, pode consultarse de lA cáMArA 
ArillA, C. (2000) op. cit.
34 En España, á parte das grandes empresas xa citadas, vénse implantando de maneira moi significativa no 
ensino en liña, de tal forma que múltiples universidades xa estableceron sistemas de docencia a distancia.
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tivos parciais e finais ben concretos e definidos»; e, por fin, «o traballo apenas debe 
requirir espazo para o almacenamento de materiais, equipos»35.

15. E, a continuación, determinarase a tecnoloxía que se anoará a aqueles labores, por-
que o outro factor esencial nesta fórmula de organización laboral é o uso da tecnoloxía 
para potenciar o teletraballo, o que inclúe o coñecemento e a revisión das ferramentas e 
funcionalidades dispoñibles na organización para asegurarse de que os usuarios contan 
co necesario, que é de fácil acceso e, por último, que van usalo. O que ocorre é que esta 
circunstancia ten que complementarse con outros aspectos, que han de estar dispoñibles 
para os teletraballadores e facilitan o uso das ferramentas informáticas: o coñecemento 
da tecnoloxía dispoñible e necesaria, isto é, a renovación e/ou actualización constante; 
a formación necesaria para a optimización daquela; canles de retroalimentación para 
propoñer melloras e un soporte técnico que facilite a resolución de avarías e dúbidas36.

16. Noutras palabras, a implantación do teletraballo implicará non só que o posto de 
traballo (e, posiblemente, a actividade da empresa) se adapte a un traballo sen presenza 
física, a distancia, senón que –como se da outra cara da moeda se tratase– esixirá que os 
teletraballadores sexan coñecedores e usuarios das TIC37, o que impón a súa formación 
inicial e continua, dados os vertixinosos cambios que se producen neste ámbito, coa che-
gada constante e exponencial de novos recursos. Por iso, a formación e a sensibilización 
de todo o cadro de persoal é un aspecto fundamental para asegurarse o aliñamento de 
todos os profesionais (tanto dos teletraballadores como das persoas que traballan con 
eles e doutros posibles futuros teletraballadores). Para alén, cumprirá asumir que todo/a 
teletraballador/a necesitará tamén dun/ha telexefe/a, que deberá encontrarse na mesma 
situación formativa que os teletraballadores del/a dependentes, aínda que se sostivo que 
a xestión a distancia –control empresarial– presenta complicacións adicionais, sobre todo 
por parte do mando intermedio, quen ademais apreciará como unha perda de status o 
non estar xa rodeado de subordinados sobre os que exercer o seu poderes38; o custo de 

35 Cfr. iNstituto NAcioNAl de seGuridAde e hiXieNe No trAbAllo (1996) «Teletrabajo: criterios para su im-
plantación» Notas Técnicas de Prevención 412. Dispoñible no enderezo web <http://goo.gl/YUGsUX>.
36 Cfr. fuNdAcióN Más fAMiliA (2012) [en liña] op. cit.
37 As TIC poderían definirse como «o conxunto de tecnoloxías que permiten o acceso, a produción, o 
tratamento e a comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imaxe, son...)». Cfr. 
belloch ortí, C. (2006) Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Valencia, Tirant Lo 
Blanch.
38 Véxase de lA cáMArA ArillA, C. (2000) op. cit., pp. 227-256.
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organizar o traballo, de xestionalo e de controlalo é maior, porque esixe uns elemen-
tos adicionais ás condicións «clásicas»39. Noutras palabras, a simple proporción das 
ferramentas resultará infrutuosa se non se combina cunha firme aposta pola formación 
profesional específica.

17. En definitiva e como conclusión, o teletraballo, como forma de organizar a prestación 
de servizos nunha empresa, pode presentar dúas vertentes para os traballadores: unha 
moi vantaxosa, derivada da flexibilidade en distintas condicións do traballo (horario, 
situación, aforro de tempos mortos etc.), que fará atractiva a devandita modalidade para 
os fins dunha relación laboral adaptada á vida persoal; mais tamén outra que non o é 
tanto, pois pode comportar unha notable desvantaxe: o illamento, ao se situaren os em-
pregados fóra do cadro de persoal, no sentido de que estarán afastados de compañeiros, 
xefes, reunións etc. Esta última, a falta de contacto interpersoal, pode entenderse non 
só como unha circunstancia sociolaboral, senón tamén laboro-empresarial, por poder 
comportar o esquecemento da súa existencia nese nivel empresarial. Noutras palabras, 
os empregados que non están fisicamente no centro de traballo poden non existir para 
os empresarios no momento da toma de decisións, porque ou ben o control que exer-
cen sobre eles está máis diluído e, precisamente por iso, a súa propia identidade acaba 
esvaecéndose; ou ben o status do mando intermedio se verá afectado por unha falta de 
contacto directo (subordinación, afagos etc.) e fará menos proclives á promoción os 
devanditos empregados; en todo caso, o efecto será o mesmo, o desprazamento destes 
empregados nas sucesivas decisións/promocións profesionais que se poidan producir, 
de tal forma que o seu peso na estrutura laboral se verá progresivamente diminuído.

18. Por iso, é esencial garantir a igualdade de oportunidades dos teletraballadores, dada 
a súa fráxil situación polo illamento apuntado. Isto só se conseguirá a través dunha 
sólida política empresarial en favor dos seus dereitos, co obxecto de garantir, no que 
interesa, o seu coñecemento dos postos libres e, sobre todo, a súa formación para o 
emprego, porque será a maneira, primeiro, de non preterilos fronte aos empregados 
clásicos ou de presenza física na sede da empresa; e, segundo, de evitar unha discri-
minación ou unha sorte de desigualdade por causa do lugar de prestación de servizos 
que conducirá ao establecemento duns empregados de segunda clase. En conclusións 
da doutrina científica, os teletraballadores «deben ter o mesmo acceso á formación e ás 

39 «Clásicas» no sentido da falta de uso de tecnoloxía e da prestación de servizos no propio centro de 
traballo.
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oportunidades de promoción profesional que os traballadores comparables no local do 
empresario. Os destinatarios desta formación non son só os propios teletraballadores, 
senón tamén os supervisores ou compañeiros directos que a necesiten. A formación 
específica é importante para que o proxecto de teletraballo se realice con éxito, e debe 
abranguer non só cuestións de carácter técnico, senón todas aquelas relacionadas con 
el. Unha vez finalizada a primeira fase da formación, o teletraballador debe posuír 
todos os coñecementos necesarios para poder desenvolver a actividade laboral a dis-
tancia, mais entendemos que a formación debe ser continua (por exemplo, mediante 
a teleformación)»40.

40 Véxase sierrA beNítez, E. M. (2011) El contenido de la relación laboral en el teletrabajo. Sevilla, 
Consello Económico e Social de Andalucía, pp. 379 e 380.
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Resumo

Este artigo ofrece unha síntese da historia da migración senegalesa cara á Coruña a partir da 
experiencia vital do seu autor, das conversas con outros migrantes senegaleses asentados na 
cidade e das estatísticas oficiais dos estados de Senegal e España. O obxectivo desta análise é 
subliñar distintas liñas de investigación que xa se están a desenvolver en estudos que aquí se 
refiren e contribuír á visualización dos problemas que afectan a este colectivo. Tamén se pro-
poñen algunhas actuacións concretas. O artigo pretende, ademais, achegarse á problemática da 
migración desde unha perspectiva global, incidindo nos factores ambientais e culturais como 
causas da migración, que as máis das veces quedan relegados a un segundo plano polo peso que 
se lles concede aos factores económicos e políticos.

Palabras chave: Senegal, Sahel, Sáhara, A Coruña, seca, éxodo, inmigración, migración, caiuco, 
mourides, tidjianes, layens, confrarías relixiosas, Islam, regularización, reagrupamento, venda 
ambulante, integración.

Abstract
This article provides a summary of the history of Senegalese migration to A Coruna from the 
life experience of the author, talks with other Senegalese migrants settled in the city and the 
official statistics of the states of Senegal and Spain. The objective of this analysis is to highlight 
different lines of research that are already developed in studies referred and contribute to the 
visualization of the problems affecting this group here. Some specific actions are also proposed. 
The article aims also approach the problem of migration from a global perspective, focusing on 
environmental and cultural factors as causes of migration, which most often are relegated to a 
second plane by the weight accorded to economic and political factors.

Keywords: Senegal, Sahel, Sahara, A Coruña, Drought, Exodus, Immigration, Migration, Dugout 
canoe, Mouride, Tidjianes, Layens, Religious brotherhoods, Islam, Regularization, Regrouping, 
Hawking, Integration.
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1. Introdución

En primeiro lugar expóñense unhas breves consideracións sobre a situación xeográfica 
e o clima do Senegal, para logo aproximarnos á migración senegalesa no interior do 
propio país e do continente africano, e saltar, finalmente, á migración a Europa e a 
España, en concreto, á cidade da Coruña.

1.1. Xeografía e clima

O continente africano está situado na zona intertropical entre os 37º de latitude Norte e 
os 35º de latitude Sur. É o terceiro continente do mundo pola súa extensión (305 millóns 
de km2) e acolle máis de 1110 millóns de persoas, unha poboación fundamentalmente 
de raza negra no sur e branca no norte. Dúas zonas xeográficas marcan o continente: o 
Sáhara e o Sahel. O Sáhara, no norte, é o deserto máis grande do planeta (10 millóns 
de km2). Vai de leste a oeste desde o Atlántico até o mar Roxo, e de norte a sur desde 
o Atlas até Sudán. Dez estados comparten o deserto: Mauritania, Marrocos, Mali, 
Níxer, Chad, Libia, Sudán, Alxeria, Tunisia e Exipto. Tamén forma parte deste grupo a 
República Árabe Sahariana Democrática, territorio ocupado por España no ano 19581.

O Sahel, pola súa banda, é unha zona de semideserto de 3 millóns de km2 que separa 
o Sáhara e a sabana africana nunha franxa chá duns mil quilómetros de ancho e máis 
de cinco mil quilómetros de longo entre o Atlántico e o mar Roxo. Inclúe amplos 
territorios de dez estados: Senegal, Gambia, Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níxer, 
Nixeria, Chad, Sudán e Eritrea, e afecta tamén ás illas de Cabo Verde e o norte de 
Etiopía. A estación seca no Sahel dura nove meses; as chuvias concéntranse entre xullo 
e setembro. É unha zona de transición climática: ao norte a pluviosidade rolda os 200 
mm anuais (nos niveis de Almería ou As Palmas), mentres que no sur a media chega 
até os 600 mm anuais (nos niveis de Barcelona ou Xirona). Porén, a desertización gaña 

1 En 1974 España decidiu descolonizar o territorio, momento en que Mauritania, Marrocos e Alxeria se 
lanzaron a ocupalo. En 1976, co Acordo de Madrid, España dividiu a administración do territorio entre 
Mauritania (río do Ouro) e Marrocos (Sakia El Hamra). Nese mesmo ano, a Fronte Polisaria, que iniciara as 
súas actividades en 1973 apoiada por Alxeria e Libia, comezou unha guerra de guerrillas contra os estados 
ocupantes. A guerra contra Mauritania cesou en 1979. En 1991 asinouse o alto ao lume con Marrocos, co 
compromiso de celebrar un referendo de autodeterminación que segue pendente. Marrocos levantou seis mu-
ros fortificados para controlar as costas do Sáhara Occidental, unha das zonas máis ricas do mundo en peixe. 
A República Árabe Sahariana Democrática integrouse na OUA (actual Unión Africana) en 1982.
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terreo e as precipitacións redúcense paulatinamente2, ao tempo que aumenta o número 
de eventos extremos. As liñas que marcan as zonas de pluviosidade móvense cara ao 
sur. Isto ten consecuencias sobre as actividades agrícolas e as poboacións, que se ven 
obrigadas a fuxir do deserto, malia que tamén os usos agrícolas tradicionais do solo, 
intensivos, teñen impacto sobre o avance da desertización.

Mapa 1. A rexión do Sahel

Fonte: elaboración propia con base en acegeography.com

1.2. A seca

Tanto no Sáhara como no Sahel a seca é un fenómeno climático notable. Definimos 
a seca como a ausencia ou a insuficiencia de precipitacións. No Sahel estamos ante o 
segundo caso. Senegal é un estado esencialmente saheliano, con tres tipos de climas: 
o clima saheliano ao norte; o clima sudanés-saheliano no centro; e o subguineano no 
sur. A duración da estación de chuvias diminúe do norte ao sur. Senegal está situado 
na parte máis occidental de África, con fronteiras ao norte con Mauritania, ao leste 
con Mali e ao sur con Guinea e Guiné-Bissau. Ao leste están as costas bañadas polo 
Atlántico. Senegal tamén ten unha longa fronteira co estado de Gambia, cun enclave 
no Senegal que segue o curso do río do mesmo nome. Senegal ten unha superficie de 
196 730 km2 e unha poboación de máis de 14 millóns de habitantes (aquí utilizaremos 

2 Mitchell, t. (s. d.) [en liña] Sahel Precipitation Index (20-10N, 20W-10E), 1900-May 2015. Dispoñible 
no enderezo web <https://goo.gl/8zEkOS>, doi:10.6069/H5MW2F2Q.
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a cifra de 13 508 715 habitantes, correspondente á última estatística oficial do Goberno 
senegalés). Nos mapas 2 e 3, que dan conta da pluviometría do Senegal, pódese apre-
ciar a diversidade climática do país e a evolución das precipitacións desde medidos 
do século pasado.

Mapa 2. Zonas climáticas do Senegal segundo a pluviosidade

Fonte: elaboración propia con base en datos da Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie e 
@d-maps-com

Mapa 3. Evolución das precipitacións por décadas desde 1940

Fonte: orGANizAcióN dAs NAcióNs uNidAs PArA A AliMeNtAcióN e A AGriculturA (FAO) (2004) [en liña] 
. 

Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/O7ieaj>
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2. As migracións

Despois da independencia política de Francia, que se completou en 1960, a primeira 
gran seca no Senegal chegou no ano 1966. Só sete anos despois, en 1973, outra seca 
provocou fame e cólera. As familias, sobre todo no rural, apenas puideron contar cun-
ha comida ao día. Morreron moita xente e moitos animais. Lembro ter vivido aquela 
época na miña aldea.
 
No Senegal cerca do 80% da poboación vive da agricultura, da gandaría ou da pesca, 
así que as actividades primarias, especialmente as agrícolas e gandeiras, constitúen a 
base da economía. Porén, o ecosistema é fráxil, e mesmo os usos do solo xeran máis 
seca e máis pobreza3. A falta de chuvias é a principal causa do movemento migratorio 
desde o norte cara ao centro, onde o cultivo básico é o cacahuete. Así, a rexión de Lou-
ga, no Sahel, é un foco de migración cara a Diourbel, Thiés, Fatick ou Kaolack, onde 
a estación das chuvias dura case catro meses (máis de cen días, fronte aos cincuenta 
habituais no norte). Un dos principais continxentes de migrantes é o formado polos 
campesiños que marchan en busca de traballo entre xuño e novembro. Moitos viaxan 
coa familia, e, en ocasións, a migración convértese nun asentamento definitivo.

A desertificación gaña terras cada ano, as secas sucédense incrementando a súa inten-
sidade e a opción do éxodo imponse entre os máis novos, que esperan atopar mellores 
condicións económicas nas cidades e abandonan a agricultura. Estes migrantes concén-
transe sobre todo en Dakar, mais tamén en Thiés, Diourbel e Kaolack. O éxodo non só 
é un problema para as zonas de orixe, senón tamén para os destinos, como recoñece o 
propio Goberno senegalés4. A seca persistente está detrás así mesmo da pobreza que 
sofren diferentes zonas do país e que explica igualmente as migracións. Entre 2003 e 

3 MAlAGNouX, M.; sèNe, E. H. e AtzMoN, N. (2007) «Bosques, árboles y agua en las tierras áridas: un 
equilibrio delicado» Unasylva 229(58), pp. 24-29. Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/vsK5Ic>.
4 «En realidade, o éxodo rural crea un desequilibrio entre as zonas rurais e urbanas. [...] A migración 
implica unha gran presión sobre as instalacións públicas, un desequilibrio entre a oferta e a demanda de 
servizos sociais básicos e unha degradación do medio e do ambiente en que viven. [...] Esta dinámica 
de migración, até internamente, segue a cambiar a estrutura da poboación. Ao longo das últimas tres 
décadas, a taxa de urbanización do Senegal aumentou do 34% en 1976 ao 39% en 1988; e do 41% en 
2002 ao 45,2% en 2013. En suma, o Senegal caracterízase por un nivel global de rápida urbanización». 
AGeNce NAtioNAle de lA stAtistique et de lA déMoGrAPhie (ANsd) (2014) Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage 2013. Dakar, ANSD. Dispoñible no enderezo 
web <https://goo.gl/tlgFP8>.
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2013 un 8% da poboación do Senegal mudou de rexión por diversos motivos segundo 
a Axencia Nacional da Estatística e a Demografía (ANSD en francés).

Táboa 1. Saldo migratorio das rexións senegalesas no período 1988-2013

Fonte: AGeNce NAtioNAle de lA stAtistique et de lA déMoGrAPhie (ANsd) (2014) 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage 2013. Dakar, ANSD. 

Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/tlgFP8>

2.1. Francia, Italia, España

O camiño dos migrantes non se detén no interior do Senegal, senón que moitos continúan 
cara a Costa de Marfil, onde a economía semella ofrecer mellores oportunidades; cara 
a Gabón, abundante en regadío; ou cara á República do Congo, o Congo ou mesmo 
Mauritania, onde hai demanda de man de obra. Durante a década dos anos oitenta do 
século pasado aparecen novos destinos: Europa e os Estados Unidos. Francia, a antiga 
metrópole colonial, foi o primeiro lugar de destino fóra do continente. Máis tarde os 
senegaleses encamiñáronse cara a Italia e España. Como apunta unha recente tese 
realizada na Universidade da Coruña5: «Estes inmigrantes de nova xeración parten 

Rexión 1988 2002 2013

Dakar 347 298 475 356 573 907
Ziguinchor -27 030 -68 340 -92 505
Diourbel -35 132 -8425 94 724
Saint-Louis -89 971 -34 370 -61 488
Tambacounda 6632 19 265 -4296
Kaolack -4953 -94 396 -123 156
Thiés -41 599 -42 203 -38 598
Louga -103 479 -125 702 -134 437
Fatick -41 122 -86 462 -82 466
Kolda -10 644 -3374 -11 896
Matam Sen datos -31 349 -12 700
Kaffrine Sen datos Sen datos -39 618
Kedougou Sen datos Sen datos -22 376
Sedhiou Sen datos Sen datos -45 095

5 Vázquez silVA, I. (2014) La inmigración senegalesa en Galicia. Remesas y cuidados en familias trans-
nacionales. Tese de doutoramento presentada no seo do Departamento de Socioloxía e Ciencia Política e 
da Administración da Universidade da Coruña, p. 169.
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a mediados dos años oitenta e diríxense non só a Francia, senón que unha das súas 
características é que comezan a emigrar tamén a países sen lazos históricos, culturais 
ou lingüísticos co Senegal. Estes novos emigrantes son por norma xeral de etnia wolof, 
proceden do centro-oeste do país e dos barrios das grandes cidades».

A partir de principios de século a inmigración senegalesa cara a destinos como Italia e 
España comeza a superar as cifras da que se produce cara a Francia. Na actualidade, o 
97% dos emigrados senegaleses na OCDE concéntranse nestes tres estados do sur de 
Europa, mesmo con maiores volumes de migrantes en Italia ou España que en Francia6.

2.2. Os senegaleses na Coruña

Segundo a estatística do padrón continuo do Instituto Nacional de Estatística (INE), 
con data do 1 de xaneiro de 2014 residen na Galiza 2571 cidadáns senegaleses, dos 
cales 1344 –o 52,2%– se encontran na provincia da Coruña e constitúen o 3,8% dos 
estranxeiros residentes na provincia. Hai rexistradas 197 mulleres e 1147 homes, isto é, 
unha muller por cada 5,8 homes, o que fala dunha poboación máis masculinizada que a 
media do Estado (onde a proporción é de 1 a 3,8). Doutra parte, habita en concreto na 
cidade da Coruña o 60,26% dos senegaleses da provincia, un total de 810. A Coruña non 
foi unha cidade de destino até mediados dos anos oitenta. En xeral, os primeiros migran-
tes senegaleses elixiron Madrid ou Barcelona, por seren as cidades máis coñecidas no 
estranxeiro. Teño datado o ano 1982 como o do asentamento dos primeiros senegaleses 
na Coruña, procedentes de Barcelona. Unha parte deles segue a vivir na cidade. Moitos 
prefiren manter o anonimato, mais coa súa axuda trato aquí de debuxar como é a súa –a 
nosa– vida na Coruña.

En trazos xerais, a maioría dos senegaleses proceden do mundo rural7, e as súas idades 
concéntranse na franxa que vai dos 20 aos 45 anos. Más do 90% son homes e falan o 
wolof, a primeira lingua de comunicación no Senegal. Hai outras, como o serer, o pular 
ou as linguas manding (o sarakhole, o soce, o soninké ou o bambara). Son –somos– 
todos musulmáns e unha alta porcentaxe, por riba do 90% de seguro, realizou estudos 
do Corán. Moi poucos estudaron o idioma francés, que é a lingua administrativa e oficial 
do Senegal. Isto sucede por unha cuestión ben enraizada na mentalidade senegalesa: a 

6 Ibidem, p. 175.
7 De feito, no Senegal un 54,8% da poboación reside no rural.
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desconfianza ante o colonizador. Para a anterior xeración, a dos pais dos migrantes, a 
lingua francesa conducía cara a unha alienación cultural, mais na emigración o desco-
ñecemento do francés converteuse nun freo para aprender linguas como o castelán ou 
o galego. O maior atranco para a integración dos senegaleses en España é a dificultade 
para entender e falar o idioma.

2.2.1. Modo de vida e actividade

Os primeiros senegaleses chegados á Coruña viviron na clandestinidade, pois non 
posuían permiso de residencia. As leis aínda non contemplaban ningunha fórmula de 
regulación de colectivos de migrantes, así que podían ser detidos e expulsados; non 
tiñan liberdade de circulación. As primeiras solicitudes de residencia foron tramitadas 
no ano 1985, durante o goberno do PSOE de Felipe González, pero tiveron que agardar 
até 1987 para recibir os permisos. A falta de documentos legais complicaba as viaxes ao 
Senegal para visitar a familia. Carecían de permiso de circulación, como xa se apuntou, 
e estaban expostos tanto na ida como no regreso.

Aloxábanse en pensións e compartían os cuartos. Xuntaban os cartos para comprar 
a comida e comían xuntos. O arroz con peixe é noso o prato preferido. A limpeza do 
peixe e a cocción dos alimentos facíanse por quendas. Cada vez que saían das pensións 
tiñan que estar vixiantes. Todos practicaban a venda ambulante e mercaban a almacéns 
de Madrid ou Barcelona. Houbo quen trouxo consigo o permiso de conducir, e quen 
se xuntou con outros para comprar un coche e desprazarse ás feiras semanais (Betan-
zos, Santa Comba, As Pontes, Arzúa, Carballo, Ordes, Compostela, Ortigueira, Cee, 
Ferrol e tamén localidades das outras provincias galegas). Aqueles que non dispuñan 
de coche desprazábanse en autobús. Vendían reloxos, aparatos de radio, pulseiras, 
cintos, colares e algúns obxectos de arte feitos con madeira con formas de animais ou 
de homes. O seu gran problema era a inseguridade: foron vítimas de roubos e ataques 
por parte de delincuentes comúns. A policía local apenas vixiaba as feiras, e se o facía 
os senegaleses quedaban expostos a que a propia policía lles confiscase a mercadoría. 
Despois do traballo xuntábanse para comer, tomar o té e discutir dos asuntos do día e 
das novas que chegaban do Senegal. 

Hoxe en día os homes continúan a dedicarse á venda ambulante. O abano das mer-
cadorías ampliouse, mais o beneficio caeu a partir de 2008 se se compara co dos 
anos anteriores á crise. Ademais, desde hai uns poucos anos, algúns andan na venda 
de roupa, que era unha actividade propia dos marroquís. Outros recollen roupa que 
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rematará en contedores para a venda no Senegal ou noutro país africano. Un grupo 
pequeno dos senegaleses da Coruña merca coches baratos para levalos ao Senegal e 
revendelos. Tamén hai quen abriu locutorios que ofrecen redes de envío de cartos e 
cabinas telefónicas para as chamadas, e mesmo produtos de cosmética ou alimentación 
importados desde Senegal. Entre estes últimos pódense atopar produtos como o khesao 
(unha planta similar ao té), o bisap (planta dun sabor semellante ao vinagre), o candjé 
(pemento pequeno); froitos como o seup e o diakhatou; cereais para o cuscús como o 
lalo, o tiéré, o sangal e o araw; e pescados secos, como o guedj e o kediakh. 

2.2.2. As mulleres no traballo

As mulleres tamén participan da venda ambulante en feiras e festas. Nas festas, alén de 
venderen pezas de xoiaría, fan trenzas africanas e comida. Ao principio, os clientes do 
negocio de restauración eran sobre todo os mesmos feirantes senegaleses, mais agora 
xa se nota que feirantes doutras procedencias gustan da comida étnica senegalesa. Os 
pratos máis habituais son os arroces, como o tiebou dieun (con peixe), o mafé, o damada 
e a soupe kandja (con salsa de aceite de palma), e tamén diferentes pratos con cereais 
coma o lakh, o tiagri e a fondé. Tamén hai quen se dedica á venda de roupa e calzado 
importados do Senegal, e mesmo doutros produtos como pulseiras ou colares, que se 
venden moi ben no verán. Hai mulleres senegalesas traballando en negocios de hosta-
laría, no téxtil (pasando o ferro) e algunha conseguiu abrir perruquería na Coruña, mais 
os trámites administrativos e a falta de clientela botaron abaixo moi cedo o negocio. 
Algunhas dedícanse ao traballo de limpeza a domicilio. Finalmente, desde hai xa uns 
meses, temos na Agra do Orzán un restaurante senegalés.

3. Evolución da poboación de migrantes senegaleses na Coruña

Aínda que hai senegaleses residentes na Coruña desde 1982, até 1997 non se dispuxo de 
estatísticas oficiais. Nese primeiro rexistro, o Instituto Nacional de Estatística cifraba en 
32 os migrantes senegaleses residentes na cidade. O crecemento do continxente foi lento, 
pero o ritmo de chegadas incrementouse a partir de 2003, cun 30% máis de residentes 
ao ano seguinte, e un 125% de incremento entre 2004 e 2007 (véxase o Gráfico 1).
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Gráfico 1. Evolución da poboación senegalesa na cidade da Coruña entre 2000 e 2013

Fonte: elaboración propia con base nos datos do Instituto Nacional de Estatística

Esta evolución pode explicarse polos seguintes tres motivos:

a) A oportunidade que, a partir de 2006, se lles presenta a moitos migrantes senegaleses 
de entraren en España a bordo de caiucos. Con moito risco: houbo numerosas mortes 
no mar. Outra vía de entrada que seguiu algún dos migrantes que informan este estudo 
foi o salto dos valados en Melilla8.
b) A regularización de inmigrantes do ano 2005 durante o goberno do PSOE de José Luis 
Rodríguez Zapatero, que estimulou o desexo de moitos senegaleses de viren a España.
c) A economía española, que xogou tamén un papel de atracción ao longo da época en 
que se xerou a burbulla da construción9.

8 Véxase AGeNce NAtioNAle de lA stAtistique et de lA déMoGrAPhie (ANsd) (2015) Situation Economique 
et Sociale du Sénégal en 2012. Dakar, ANSD. Este informe de 2012 explica que nos anos 2006 e 2007 a 
migración ilegal por mar alcanzou «unha escala sen precedentes», mais que desde 2008 se produciu «unha 
pausa» nas saídas en caiucos cara ás Illas Canarias, e que en 2010 non se rexistrou ningunha saída nas costas 
senegalesas. Estes resultados, segundo o informe, débense á vixilancia permanente das patrullas marítimas, 
aéreas e terrestres e a colaboración coa axencia que xestiona as fronteiras da UE, Frontex.
9 Véxase Vázquez silVA, i. (2014) op. cit., p. 194, en que se informa de dous padróns na migración sene-
galesa: o modelo pular e soninké, vinculado ao traballo agrario; e o modelo wolof, relacionado coa venda 
ambulante, que foi o predominante na emigración cara a España. A autora coincide en sinalar as políticas de 
regularización como un forte factor de atracción, e indica outro: a importancia da economía somerxida na 
economía española.

A eMiGrAcióN seNeGAlesA NA coruñA. uNhA eXPerieNciA PersoAl

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 77-93



88

Cómpre subliñar que os primeiros senegaleses que chegaran a España na década dos 
oitenta fixérono vía terrestre ou vía aérea, transitando desde Marrocos ou a través do 
aeroporto de Madrid-Barajas en voos procedentes de Francia e Bélxica, mesmo en tren 
desde estes países. A partir de 2007, a crise financeira internacional que afectou dura-
mente á economía española mudou a imaxe que nos países de orixe se ten de España e 
das súas posibilidades como destino da migración. Comezouse a notar un descenso nas 
chegadas, tendencia xeral que se aprecia tamén no caso da Coruña. Os datos sinalan 
que seguen chegando senegaleses á cidade, mais en menor cantidade. 

3.1. Unha migración masculinizada

Como comentabamos antes, estamos ante unha migración fortemente masculinizada 
(véxase o Gráfico 2). Os homes son maioría e até o 2008 marcaron a pauta do total 
do continxente, cun aumento sostido e intenso. En 2009 houbo unha baixada, mais no 
ano seguinte a tendencia recuperouse. No caso das mulleres, as chegadas son máis re-
centes. Ao comezo da primeira década do século había só dúas senegalesas rexistradas 
como residentes na Coruña. A progresión foi máis tardía que a da media: entre 2004 e 
2007 a cifra incrementouse nun 88%, mais mellorou a dos homes nos anos seguintes 
até estabilizarse nunha proporción dunha migrante feminina por cada sete migrantes 
masculinos. O estancamento da poboación senegalesa feminina asentada na Coruña 
podería explicarse polo impacto da crise económica.

Gráfico 2. Poboación senegalesa na Coruña por sexo

Fonte: elaboración propia con base nos datos do Instituto Nacional de Estatística
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3.2. A relixión

Os senegaleses migrantes na cidade da Coruña divídense nas seguintes tres confrarías 
relixiosas:

a) A dos mourides. Representa o movemento mouridisme, que ten como guía espiritual 
a Serigne Mohamadou Bamba Mbacke (1850-1927), coñecido tamén co nome de Se-
rigne Touba. Foi fundador da cidade de Touba, onde cada ano se celebra o seu regreso 
do exilio (sete anos, sete meses e sete días), a que se viu condenado como resistente 
fronte á colonización francesa. Os mourides coruñeses celebran o magal (‘regreso’) 
de Serigne Touba nas mesmas datas. Constituíronse en asociación relixiosa (Dahira 
Mouride ou Paz Touba Coruña) e teñen a súa sede na rúa Barcelona. Alí reúnense 
cada domingo para ler o Corán e os escritos do seu guía, coñecidos como khasahites.
b) A dos tidjianes. Esta confraría ten como guía un neto de Mahoma, de nome Cheikh 
Ahmed Tidjiane Cherif, fundador do movemento do tidjianismo. Na Coruña, os fieis 
celebran cada ano a data do nacemento do Profeta por volta do ano 570. 
c) A dos layens. Os fieis conmemoran anualmente a chamada do seu guía, Seydina 
Limamou Laye, que se proclamou mahdiou, é dicir, mensaxeiro de Deus. Tamén, como 
nos casos anteriores, o centro da celebración son as lecturas do Corán.

Estas festividades relixiosas son momentos de encontros da comunidade musulmá se-
negalesa da Coruña, que tamén segue o Ramadán e, á fin do mes, celebra a festa do año 
(tabaski). A maioría dos musulmáns da Coruña cumpren cos seus rezos na mesquita da 
avenida de Fisterra. Ademais do Islam, no Senegal están implantadas a relixión cristiá 
e o animismo. Esta última é a relixión tradicional senegalesa.

Dúas familias son as cabezas das grandes confrarías mouride e tidjiane) Son a familia 
Mbacke, desde Touba, na rexión de Diourbel; e a familia Sy, dos netos do califa Ababacar 
Sy, con sé en Tivavone, na rexión de Thiés. Case o 80% da poboación presta obediencia 
a algunha destas familias, que garanten a estabilidade política que inaugurou Leopold 
Sedar Senghor, o primeiro presidente da República do Senegal independente en 1960. 
Foi un católico quen soubo unir todos os senegaleses. As confrarías operan igualmente 
como redes de apoio á migración, como tamén sinala Iria Vázquez na súa tese10:

10 Vázquez silVA, i. (2014) op. cit., pp. 170-173.
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Trátase dunha inmigración marcada polas redes transnacionais de varóns sós, pouco inclinados á 
reagrupación familiar, en razón da súa mobilidade xeográfica e a precariedade do seu emprego. 
[...] [Doutra parte,] nesta nova migración senegalesa, a confraría relixiosa musulmá mouride xoga 
un papel moi relevante en todo o proceso migratorio, facilitando a inserción laboral e residencial 
nos países de destino. [...] O tipo de vínculos polo que se unen este tipo de migrantes son diver-
sos: o lugar de nacemento, a familia ou a obediencia ao mismo marabout [...], [e] a rede social 
mouride é forte precisamente debido a esa multiplicidade de vínculos.

3.3. A cultura e a integración

As primeiras estratexias de reagrupamento familiar puxéronse en marcha durante a 
década dos noventa. Nun principio tratábase de traer os fillos, e as mulleres chegarían 
máis adiante. Hoxe en día os fillos de nais e pais senegaleses nados na Coruña estudan 
o idioma castelán na escola e fálano perfectamente. A súa integración na sociedade é 
sinxela. No caso dos seus proxenitores resulta máis complexa. Hai dúas cuestións de 
futuro a que cómpre atender con urxencia:

a) unha: van perder eses rapaces a súa senegalidade ou cultura senegalesa?;
b) e dúas: a actual situación económica permitiralles aos migrantes homes manteren 
as súas esposas e os seus fillos?

Fago unha primeira observación sobre os rapaces. Algúns deles empezan a perder a 
lingua materna, xeralmente a lingua wolof. Uns porque non a dominan; outros poden 
entendela, mais non son capaces de falala; e unha minoría simplemente non a fala. 
Fago notar que a lingua xoga un rol importante para a cultura. En efecto, toda cultura 
é transmitida por un idioma, e todo idioma é vehículo dunha cultura. En consecuencia, 
as persoas que perden a súa lingua, perden a súa cultura; e quen perde a súa cultura fica 
outro/a. Non estou propoñendo que os nenos non falen o castelán nin o galego. Son 
necesarios, a lingua é o primeiro factor de integración, mais non hai que descoidar o 
que pasa coa lingua materna.

Para min, o feito de falar varios idiomas é unha riqueza cultural moi aproveitable no 
mundo actual. Ademais, coido que temos que estar orgullosos da nosa cultura e serlle fieis. 
Por iso avanzo algunha proposta para axudar a que os rapaces manteñan a súa cultura: 
que as asociacións de senegaleses promovan cursos nas diferentes linguas dirixidos aos 
nenos; artellar mecanismos para que os rapaces poidan pasar parte das súas vacacións 
escolares no Senegal; e falar con eles tamén nas linguas étnicas no seo das familias. 
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Ningunha destas achegas impide que poidan seguir desenvolvendo a súa aprendizaxe e 
socialización en castelán ou en galego, porque o contorno así o favorece. 

3.4. Remesas, ausencia, familia

Os senegaleses residentes na Coruña contribúen ao sostemento da súa familia nos seus 
lugares de orixe de xeito moi determinante mediante o envío regular de cartos. Xeral-
mente son envíos mensuais e o diñeiro emprégase para cubrir gastos de alimentación, 
electricidade, auga ou teléfono. Algunhas familias mesmo poden afrontar obras de 
mellora nas súas vivendas. 

De por parte, as longas ausencias dos migrantes teñen consecuencias tamén na de-
mografía. Se a cidade de destino se ve beneficiada neste aspecto, os problemas fican 
nas rexións de orixe. Hai zonas no Senegal que viron diminuír a taxa de natalidade. 
Tamén a falta da figura paterna produce un baleiro no círculo familiar, e os períodos 
de vacacións dun ou dous meses son insuficientes para compensar as longas ausen-
cias, segundo recoñecen os informantes deste estudo. Eles perciben dalgún xeito que 
a estrutura familiar se está a romper. A esposa é a que toma a iniciativa no fogar e nos 
coidados. Tamén nos asuntos familiares que antes correspondían ao marido.

Na Coruña, a maioría dos senegaleses traballan principalmente como vendedores au-
tónomos nas feiras semanais e festas do verán, ou ben como empregados en empresas 
de construción ou doutros sectores, mais a crise fixo que este segundo grupo se fose 
reducindo. A maior parte dos cartos que gañan queda na Coruña. Hai que pagar os 
gastos derivados do uso dos vehículos, as prazas nos mercados, o alugueiro da vivenda 
e a alimentación. 

3.5. Integración, asimilación

Cando se fala de migracións, integración é sinónimo de asimilación. Falo de asimilación 
no sentido de que os migrantes deben tratar de recoller coñecementos, influencias e 
condutas desde os cales é posible a integración na sociedade de destino. No entanto, no 
caso dos senegaleses na Galiza estamos ante un choque de dúas culturas. Leopol Sedar 
Senghor, gramático, poeta e primeiro presidente da República do Senegal, deixou dito que 
o primeiro que fan dúas culturas cando se atopan é rexeitarse, malia que logo terminan 
por mesturarse. Andamos na primeira fase. A integración chegará de xeito natural, pola 
propia dinámica da convivencia. Tanto os inmigrantes entrevistados para este estudo 
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como o propio autor estamos fortemente interesados en que a nosa comunidade consiga 
unha integración política e económica plena. Anotarei aquí máis propostas.

O vértice político é o que máis nos preocupa hoxe. A lei electoral non nos permite 
participar –nin votar nin dispor da condición de elixible– en ningún proceso electoral. 
Precisamos que se corrixa esta situación para que a residencia legal estea acompañada de 
dereitos políticos. Sería un paso importante cara á integración, non só dos senegaleses, 
senón tamén doutros colectivos de inmigrantes.

3.6. No barrio da Agra do Orzán

A principal colonia de senegaleses na Galiza aséntase no barrio coruñés da Agra do 
Orzán, un barrio cunha alta densidade de poboación (688,8 habitantes/km2), que se 
formou no aluvión migratorio dos anos sesenta do pasado século, algo que aínda hoxe 
se ve reflectido no urbanismo, na composición social e, sobre todo, no avellentamento 
da poboación. O da Agra é, ademais, o distrito da cidade con máis presenza de inmi-
grantes, ao suporen case o 10% do total de habitantes11. O distrito 10 é o que se inclúe 
nos límites que debuxan a rolda de Nelle, a avenida de Fisterra, a rolda de Outeiro e a 
avenida do Peruleiro. Moitos dos senegaleses viven nel; e moitos tamén nos distritos 
veciños, nos barrios da Sagrada Familia ou O Ventorrillo.

O da Agra é un barrio con certa memoria da migración. Como lembra un estudo da 
ONG Ecos do Sur12, moitos dos veciños que chegaron desde distintas localidades da 
Costa da Morte e outras zonas das provincias da Coruña e Lugo nos anos sesenta con-
tinuaron logo o seu periplo migratorio cara ao exterior da Galiza, mesmo cara a Europa 
ou América. Houbo, ademais, unha importante migración de retorno a principios deste 
século que se reflicte na evolución dos nacionais arxentinos e uruguaios, colectivos 
maioritarios entre os nados fóra a metade da década pasada. Até aquí as semellanzas 
con outros barrios populares da Coruña. O que distingue a Agra do Orzán é a forte 
presenza do continxente de africanos, especialmente senegaleses, que segundo o estudo 
referido supuñan no ano 2013 un total de 457 persoas –o dobre que o seguinte colectivo 

11 Véxase ecos do sur (s. d.) [en liña] Informe sociodemográfico de la inmigración en el barrio Agra do Or-
zán (A Coruña) 2013). Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/LJqtEc>. Neste informe sinálase que no 
barrio están rexistradas no padrón 2565 persoas inmigrantes das 13 216 que hai na cidade. Esa cifra (2565) 
representa o 19,4% da poboación de migrantes na Coruña e o 9,5% do total da poboación da Agra.
12 Ibidem.
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de migrantes– cun incremento do 44% nos cinco anos anteriores. O barrio da Agra 
do Orzán é hoxe un barrio multiétnico. As diferentes nacionalidades son visibles nas 
escolas e nas rúas. Mais os distintos grupos migrantes como colectivos aínda non o son.

4. Conclusión

O itinerario de inmigrantes senegaleses e demais subsaharianos conforma unha longa 
viaxe con moitas dificultades, mais non menos difícil lles resulta asentarse na Galiza. 
Referímonos aos atrancos para participaren en política, mais tamén á que é no día a día 
a principal preocupación dos senegaleses residentes na Coruña: a incerteza económica 
derivada do desemprego e das cada vez menos rendibles actividades de venda ambulante 
en que se ocupan –nos ocupamos– os máis. A política ignóranos por estranxeiros; a crise 
golpéanos como pobres. Só no plano social se pode dicir que a comunidade goza de 
certa tranquilidade. Ante os problemas económicos, entre os informantes deste estudo 
hai quen pensa que a mellor opción é regresar ao Senegal; outros valoran se proseguir 
a migración cara a Europa, sabendo que en calquera outro estado atoparán as mesmas 
dificultades que aquí (situación legal, idioma).

A idea que percorre este artigo é a de subliñar que o problema (global) da inmigración 
ilegal ten que ser atacado nas súas raíces. As nacións máis desenvolvidas de Europa 
e América teñen que intervir. Por solidariedade humana e por responsabilidade histó-
rica. No caso de África, teñen que axudar os nosos estados a saíren das guerras –ben 
en forma de guerra civil, ben como conflito entre estados– e da pobreza. Existen os 
medios, só se precisa vontade política para derivar, por exemplo, parte dos gastos en 
armamento na loita para erradicar a fame. Non só en África, senón en todo o mundo. 
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Resumo

Residir nunha vivenda adecuada é un aspecto fundamental das nosas vidas. A imposibilidade 
de acceder a unha vivenda normalizada leva á marxinalidade e á exclusión social, ademais 
de limitar ou impedir o acceso a outros bens e servizos básicos. En España, cando se fala de 
chabolismo ou infravivenda, o concepto asóciase inmediatamente ás persoas de etnia xitana. 
No entanto, alén deste problema de vivenda, a poboación xitana continúa padecendo graves 
problemas de rexeitamento por parte da sociedade. Ambos os factores dificultan gravemente a 
súa inclusión social e laboral. 

Neste traballo preséntase un estudo comparativo das actuacións levadas a cabo en distintos po-
boados chabolistas galegos. O obxectivo é observar a medida en que as políticas desenvolvidas 
favorecen a inclusión social e laboral das persoas a que afectaron, así como detectar os puntos 
fortes e febles, e as oportunidades e ameazas, das devanditas políticas. Ponse de manifesto a 
importancia de promover actitudes favorables á inclusión, tanto no grupo minoritario como no 
maioritario, e sublíñase a importancia dun correcto deseño deste tipo de políticas por parte das 
administracións públicas.

Palabras chave: políticas públicas, poboados chabolistas, xitanos, inclusión sociolaboral, 
políticas de acceso á vivenda.

Abstract
Reside in adequate housing is a fundamental aspect of our lives. The lack of access to a 
standardized housing leads to marginalization and social exclusion, limiting or preventing access 
to other basic goods and services. In Spain, when you talk about slums and substandard housing, 
the concept is associated with the Roma people. But to this housing problem, it is necessary to 
add that the Roma population continues to face serious problems of rejection by society. Both 
factors severely hinder their social and labour inclusion.

This paper includes a comparative study of the actions carried out in various shanty towns in 
Galicia. The aim is to observe what extent these policies favour the social and labour inclusion 
of people affected, identifying strengths and weaknesses of the policies applied, as well as the 
opportunities and threats to its success. This study highlights the importance of promoting 
favourable attitudes to inclusion in both the minority and the majority, and stresses the importance 
of proper design of such policies by the government.

Keywords: Public policies, Slums, Gypsies, Social-labour inclusion, Access housing policies.
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1. Introducción

Ante o incremento dos grupos sociais de distinta orixe e cultura nas nosas cidades, a 
xestión da diversidade e o respecto das identidades culturais son os desafíos centrais 
do noso tempo. Na pasada década abriuse en Europa un intenso debate sobre a cultura, 
a identidade e o territorio, impulsado polo avance da integración europea e polo forte 
incremento da diversidade poboacional. Este debate estivo acompañado de tensións, 
dúbidas e medos. Incidentes de violencia como os ataques terroristas nos Estados Uni-
dos e Europa fixeron medrar a inseguridade. Á vez, aumentaron as formas de racismo 
e discriminación, xunto coa marxinación socioeconómica, fontes de descontento e 
alienación. Os novos inmigrantes e as minorías étnicas tradicionais, especialmente 
os xitanos, a minoría étnica máis importante en Europa, enfróntanse ás percepcións 
negativas cara a eles. Así, en moitos países europeos, o populismo nacional exerceu 
unha atracción cada vez máis forte (Dukes e Musterd, 2012).

En consecuencia, asistimos a un proceso de segregación urbana que aparta os distintos 
grupos sociais. Asemade, este proceso convértese nun mecanismo de defensa, sobre 
todo nos grupos minoritarios. É unha maneira de combater a adversidade, aproveitar a 
solidariedade veciñal e controlar aqueles que queren entrar no territorio que se ocupa. 
No entanto, a segregación non pode en ningún momento considerarse un proceso na-
tural. A intervención pública a través das políticas de vivenda e de planificación urbana 
afecta directamente o proceso de segregación nas cidades (Leal Maldonado, 2002).

Por tanto, os poderes públicos enfróntanse á ardua tarefa de deseñar e implementar 
políticas encamiñadas a fomentar o acceso á vivenda dos distintos grupos sociais, xa 
que a raza, a etnia, a relixión e todas as súas interaccións coa vivenda se volven facto-
res fundamentais no desenvolvemento urbano (Flint, 2009). Así e todo, en numerosas 
ocasións tratan de resolver o problema cun simple cambio de localización, sen ter en 
conta os graves problemas estruturais que hai detrás da formación dun núcleo marxinal 
(Leal Maldonado, 2002; Bolt, 2009).

Hoxe en día existe xa a opinión xeneralizada de que este tipo de políticas de vivenda 
non é efectivo se non se enmarca dentro dun conxunto máis amplo de medidas, dirixi-
das a fomentar o acceso ao resto dos servizos básicos e a cohesión social dos distintos 
grupos sociais. Ora ben, para logralo é necesario que exista na cidade unha actitude 
aberta cara ás distintas culturas e identidades. O problema é que este requisito non 
sempre se cumpre, e na maioría dos casos as actitudes non son proclives a favorecer a 
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inclusión social. No barómetro sobre discriminación da Comisión Europea (2012), en 
que se analizan as percepcións, as actitudes, o coñecemento e a conciencia dos europeos 
sobre este problema, queda patente que os europeos perciben a discriminación como 
algo xeneralizado, especialmente por motivos de orixe étnica.

Os poboados chabolistas españois están formados nunha ampla maioría por persoas 
de etnia xitana, e de feito tradicionalmente as chabolas identifícanse coas poboacións 
desta etnia. No caso desta minoría, o problema vese agravado pola discriminación e 
o rexeitamento social que padece. Este grupo social posúe unha cultura claramente 
diferenciada, cun estilo de vida e uns costumes propios que, en ocasións, poden ser 
considerados como unha ameaza por parte da sociedade maioritaria e culturalmente 
dominante (Kaya e Zengel, 2005). Isto provoca que os episodios de discriminación e 
marxinación da poboación xitana estean á orde do día.

Neste estudo realizouse unha revisión das políticas aplicadas para favorecer o acceso á 
vivenda das persoas residentes en poboados chabolistas. O noso principal obxectivo é 
determinar que tipo de políticas está a ter resultados exitosos en termos de sustentabili-
dade, diferenciándoas daquelas actuacións con resultados máis febles en que é necesario 
unha reformulación ou un reforzo. O traballo estruturouse en cinco partes. Na primeira 
abórdase a problemática do pobo xitano ante a exclusión social e a discriminación, e 
nela saliéntanse, entre outras, as súas dificultades de acceso ao emprego e á vivenda. 
Na segunda parte analízase o acceso a unha vivenda normalizada como vehículo de 
cohesión social, para a continuación na terceira parte achegar exemplos de políticas 
públicas de acceso á vivenda e ao emprego postas en marcha en poboados chabolistas 
galegos. No cuarto bloque lévase a cabo unha análise dos puntos fortes e débiles das 
políticas aplicadas, así como das oportunidades e ameazas que se presentan á hora da 
súa implementación (DAFO). E, por último, a quinta epígrafe recolle as principais 
conclusións deste estudo.

2. A poboación xitana ante a exclusión social e a discriminación

Sempre que se fala de exclusión social cómpre lembrarmos que este concepto identifica 
aquelas situacións en que se sofre unha privación do concepto de cidadanía, máis aló da 
simple privación de cariz económico (Subirats, 2004). Nesta liña Amartya Sen (1992), 
que recibiu o Premio Nobel de Economía en 1998, sostén que ter ingresos ou gozar de 
opulencia non mellora necesariamente as condicións de vida, como tampouco a falta 
de ingresos ou a ausencia de opulencia as teñen que empeorar de maneira forzosa. A 
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exclusión social refírese principalmente aos aspectos relacionais e aos procesos diná-
micos que conducen á ruptura dos lazos sociais e á marxinación dos grupos (Atkinson 
e Da Voudi, 2000).

De acordo co esquema de Walsh (2006), os ámbitos chave para combater a exclusión 
social son tres: o grao de desenvolvemento do estado de benestar; o acceso ao mercado 
laboral e o desenvolvemento moral do grupo marxinado.

a) Desenvolvemento do estado de benestar

A concepción do benestar explica a exclusión social non só como unha mera privación 
material, senón tamén como a falta de acceso a todos os ámbitos que conforman a 
cidadanía. Así, a existencia dun sistema de benestar desenvolvido facilitaría o apoio 
económico aos excluídos mediante unha redistribución equitativa dos recursos, e pro-
movería a súa participación sociopolítica.

A necesidade dun estado de benestar desenvolvido como forma de combater a ex-
clusión faise patente sobre todo naquelas sociedades en que predominan o racismo e 
a discriminación. De nos centrarmos nun dereito fundamental como é o do acceso á 
vivenda, temos que dicir que as persoas xitanas aínda seguen a atoparse con problemas 
de rexeitamento á hora de accederen a unha vivenda digna, sobre todo no mercado 
de vivendas en alugamento (Tormo Santonja, Fonseca Maia, Santiago Oliva, Losada 
Amiana e Miralles Sánchez, 2003). Tamén é frecuentes que atopen dificultades á hora 
de accederen a un préstamo bancario (Ratcliffe, 1998), pois ante a mesma capacidade 
real e potencial de xerar ingresos, ou o mesmo emprego, a decisión de outorgar crédito 
pode variar dependendo da identidade de quen o solicite. E a imposibilidade de reunir 
suficiente capital pesa máis que os factores negativos ligados á etnia á hora de atinxir 
unha vivenda. De aí a necesidade de que o estado interveña co fin de paliar, na medida 
do posible, as diferenzas no acceso aos recursos.

b) O mercado laboral

Aínda que a noción de exclusión social foi definida de diversas maneiras, a maioría dos 
usos que se lle dan refírense ás implicacións dunha situación con múltiples carencias 
en termos de marxinación do mercado de traballo, pobreza e illamento social. Estas 
distintas dimensións da exclusión social refórzanse mutuamente, a xeraren un círculo 
vicioso que conduce a unha progresiva deterioración na situación social das persoas. A 
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falta de recursos, combinada co efecto estigmatizante do desemprego, conduce a unha 
fractura dos lazos sociais das persoas e a un seu illamento social crecente. O aumento 
do illamento social, á súa vez, pode reforzar a marxinación do mercado de traballo, ao 
seu reducir o número de persoas que poden proporcionar información periódica sobre 
as oportunidades de emprego (Gallie, Paugam e Jacobs, 2003).

Deste xeito, a exclusión social é o resultado dunha ruptura da solidariedade social, 
atribuída principalmente ao desemprego. Os lazos sociais, culturais e morais vinculan 
os individuos e xeran a cohesión social. O máis importante destes lazos é o acceso ao 
mercado laboral, xa que, segundo este paradigma, a integración lógrase principalmente 
a través do emprego. Por tanto, a causa e a solución da exclusión social céntranse na 
participación no mercado laboral.

c) Desenvolvemento moral

Neste ámbito, os que sofren a exclusión social caracterízanse pola dependencia do 
benestar, a realización de actividades ilegais, a ambigüidade moral e o baixo nivel 
educativo. Baixo esta perspectiva, os excluídos sofren dunha moral patolóxica, resul-
tante da falta de socialización, en particular en relación co emprego e o matrimonio. 
Este discurso céntrase nas características morais e culturais dos excluídos, máis que 
nas causas estruturais da súa exclusión, e presenta a exclusión como unha opción per-
soal e non como o produto das circunstancias. O grupo excluído rexeita os valores do 
colectivo maioritario, e por iso os seus membros gañan a reputación de «desviados». 
Así, os excluídos necesitan a socialización e unha reintegración moral se se quere 
restaurar a cohesión social. Este discurso é moi popular e os políticos adóptano adoito 
para xustificaren a falta dun estado de benestar.

Partindo dos distintos ámbitos de exclusión, segundo o VI Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en España da Fundación FOESSA1 (2008), pertencer á minoría ét-
nica xitana é o maior factor de risco de exclusión social, xa que un 34,3% dos fogares 
pertencentes aos xitanos españois se encontran en situación de exclusión severa. Na 
clasificación por dimensións, presentan uns índices do 80% en exclusión do emprego, 
do 46% en exclusión do consumo, do 12% en exclusión da educación, un elevado 86% 
en exclusión da vivenda, un 64% en exclusión da saúde e un grave resultado do 96% 
en exclusión da cidadanía.

1 FOESSA: Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada.
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Para alén disto, trátase dun dos grupos sociais que máis rexeitamento provoca entre a 
sociedade. A Convención internacional sobre a eliminación de todas as formas de dis-
criminación racial adoptada pola Asemblea Xeral da Organización das Nacións Unidas 
en 1965 define a discriminación racial como «toda distinción, exclusión, restrición ou 
preferencia baseada en motivos de raza, cor, liñaxe ou orixe nacional ou étnica que 
teña por obxecto ou por resultado anular ou menoscabar o recoñecemento, goce ou 
exercicio, en condicións de igualdade, dos dereitos humanos e liberdades fundamentais 
nas esferas política, económica, social, cultural ou en calquera outra esfera da vida 
pública». Avanzando nesta definición, a Directiva 2000/43/CE do Consello, do 29 de 
xuño de 2000, relativa á aplicación do principio de igualdade de tratamento das persoas 
independentemente da súa orixe racial ou étnica, distingue entre:

– discriminación directa, que ten lugar cando «por motivos de orixe racial ou étnica, 
unha persoa é tratada de maneira menos favorable do que é, fose ou vaia ser tratada 
outra nunha situación comparable»;
– e discriminación indirecta, que se produce cando «unha disposición, un criterio ou 
unha práctica aparentemente neutros sitúa persoas dunha orixe racial ou étnica con-
creto nunha desvantaxe particular a respecto doutras persoas, salvo que os devanditos 
disposición, criterio ou práctica poidan xustificarse obxectivamente cunha finalidade 
lexítima e salvo que os medios para a consecución desta finalidade sexan axeitados e 
necesarios».

De acordo con estas definicións, os actos de discriminación cara á poboación xitana 
pódense observar en distintos ámbitos (Fundación Secretariado Xitano, 2007):

a) Ámbito laboral 

En moitas ocasións, os empresarios néganse abertamente a contrataren a persoas de 
etnia xitana. Noutros casos, estas persoas sofren acoso laboral unha vez conseguiron 
un posto de traballo, soportan comentarios racistas e mesmo son degradadas a postos 
de moi baixo nivel.

b) Ámbito residencial

As persoas xitanas atópanse con enormes problemas de rexeitamento á hora de accede-
ren a unha vivenda. É moi frecuente que os propietarios se neguen abertamente a lles 
alugar ou vender as súas propiedades. Noutros casos, son os veciños os que expresan o 
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seu rexeitamento a ter persoas de etnia xitana na contorna, e mesmo chegan a agruparse 
para impediren o alugamento ou a compra da vivenda.

c) Ámbito educativo

Debido á súa falta de motivación e o seu baixo rendemento, en ocasións téndese a 
segregar os membros deste colectivo en aulas especiais, o que incrementa seu risco 
de marxinalidade. Noutros casos, o propio profesorado carece de coñecementos sobre 
a realidade e a cultura xitanas, o que o leva a tratar o alumnado desta etnia dun modo 
desigual.

d) Ámbito sanitario

Os procesos de exclusión social limitan de modo importante o acceso aos servizos sani-
tarios ou o seu uso (Ministerio de Sanidade e Consumo e Fundación Secretariado Xitano, 
2005). As persoas xitanas atópanse con barreiras no acceso á sanidade pública e adoitan 
facer un emprego pouco efectivo dos servizos prestados pola falta de adaptación destes 
aos seus hábitos culturais sobre a saúde. 

e) Acceso a bens e servizos

Segue constatándose a discriminación deste colectivo nas graves dificultades que 
experimenta á hora de acceder a establecementos hostaleiros e discotecas con dereito 
de admisión. Tamén se pode observar este trato desigual cando acoden a centros co-
merciais, xa que son sometidos a unha exhaustiva vixilancia.

f) Ámbito xudicial

É posible constatar neste ámbito o escaso número de sentenzas condenatorias por 
discriminación, ou as poucas sentenzas en que se aplica o agravante por motivación 
racista recollido no Código penal. En contraposición, ante a mesma falta existen máis 
probabilidades de que sexa condenada unha persoa xitana que outra que non o sexa, e 
mesmo as sentenzas adoitan ser máis duras para os membros deste colectivo.

g) Ámbito xornalístico

Nalgunhas ocasións, os medios de comunicación contribúen a crear estigmas e ao 
mantemento dos estereotipos ao redor das persoas de etnia xitana, ao lles daren unha 
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elevada publicidade a casos illados e puntuais de delincuencia, que non representan a 
realidade deste colectivo e que danan seriamente a súa imaxe. Con todo, non difunden 
coa mesma intensidade os cambios positivos do pobo xitano nos últimos anos grazas 
ao seu esforzo e ao propio avance da sociedade (Richardson, 2006; Ministerio de Sa-
nidade, Política Social e Igualdade, 2010).

Ante esta problemática, a Comisión Europea propuxo en abril de 2011 a creación do 
Marco europeo de estratexias nacionais para a integración da poboación xitana (Co-
misión Europea, 2011a e 2011b), con catro alicerces: educación, emprego, asistencia 
sanitaria e vivenda. Establécese ademais que os estados membros fixen obxectivos 
nacionais individuais de integración deste colectivo en proporción á poboación do seu 
territorio e de acordo coa situación actual das súas políticas de integración. En España 
estes obxectivos recóllense na Estratexia nacional para a inclusión social da poboación 
xitana en España 2012-2020 (Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e Igualdade, 
2012), en que se establecen, entre outros, os obxectivos de reducir a taxa de desemprego 
do colectivo xitano do 36,4% a un 20% e a porcentaxe de chabolismo entre os fogares 
de persoas xitanas do 3,9% ao 0,5% en 2020.

3. A importancia da vivenda como factor de inclusión social

A vivenda constitúe unha necesidade social básica e un dereito fundamental da cida-
danía que, como tal, é recollido pola lexislación de ámbito nacional e internacional. 
Así, a Declaración universal de dereitos humanos promulgada pola Asemblea Xeral 
da Organización das Nacións Unidas en 1948 fai referencia ao dereito á vivenda no 
seu artigo 25: «Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure, 
así como á súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a 
vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais necesarios...».

Ademais, a Carta dos dereitos fundamentais aprobada pola Unión Europea en 2000 
recolle no apartado 3 do artigo 32 o dereito a unha axuda para o acceso a unha vivenda 
digna: «Co fin de combater a exclusión social e a pobreza, a Unión recoñece e respecta o 
dereito a unha axuda social e a unha axuda de vivenda para lles garantir unha existencia 
digna a todos aqueles que non dispoñan de recursos suficientes, segundo as modalidades 
establecidas polo dereito comunitario e as lexislacións e prácticas nacionais».

E na lexislación española, a propia Constitución aprobada en 1978 sinala no seu artigo 
47: «Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e axeitada. Os poderes 
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públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes 
para faceren efectivo este dereito, regulando a utilización do solo de acordo co interese 
xeral para que se impida a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que 
xere a acción urbanística dos entes públicos».

Estas normas tratan de garantir e promover o acceso a unha vivenda adecuada, alén de 
salientaren a súa importancia en relación co benestar e a dignidade social. Con todo, 
a insuficiencia de medios económicos para o acceso a unha vivenda axeitada obriga a 
moitas persoas a residir en espazos que non reúnen as condicións mínimas de habita-
bilidade e que se sitúan en zonas urbanas degradadas e segregadas que non dispoñen 
de equipamentos nin servizos (Subirats, 2004).

A vivenda é tamén un importante elemento de cohesión social. De xeito implícito a 
sociedade actual establece unha serie de normas comunmente aceptadas (Richardson, 
2006), entre as cales se pode incluír o uso dunha vivenda normalizada. Esta norma pode 
chegar a ser considerada como unha condición indispensable para que os individuos 
poidan exercer os seus dereitos, polo que do punto de vista social quedarían excluídos 
e marxinados aqueles que non a cumpran. Son as denominadas estratexias invisibles 
de normalización, que os poderes públicos poden usar como medio de control. Este 
non é, así e todo, un concepto novo. Xa en 1776 Adam Smith, considerado o pai dos 
economistas, falaba da exclusión como un problema social, e sinalaba ao respecto que 
había determinadas mercadorías cuxa carencia pode resultar algo «indecoroso entre 
as persoas de boa reputación» (Smith e Todd, 1988). Trasladado ao ámbito do noso 
estudo, aquelas persoas que non poden dispor dunha vivenda digna, poden chegar a 
«ofender ou causar dor» ao resto da sociedade (Sen, 1992), e suporlle un problema.

Así, o acceso a unha vivenda adecuada, alén de ser un elemento primordial para todo 
ser humano, exerce influencia no resto dos seus dereitos fundamentais. Xa que logo, 
é necesario introducir este elemento cando se fala de exclusión social. Residir nunha 
vivenda axeitada, situada nun hábitat integrador, facilita o acceso aos servizos públicos 
e ofrece a posibilidade de exercer os dereitos da cidadanía. No tocante a isto, o informe 
Housing conditions of Roma and Travellers in the European Union da Axencia dos 
Dereitos Fundamentais da Unión Europea (FRA) (2009) sinala que «unha vivenda 
adecuada debe conter certos servizos indispensables para a saúde, a seguridade, a 
comodidade e a nutrición. Todos os beneficiarios do dereito a unha vivenda axeitada 
deben ter acceso permanente a recursos naturais e comúns, auga potable, enerxía para 
cociñar, calefacción e iluminación, instalacións sanitarias e de lavado, de almacenamen-
to de alimentos, de eliminación de refugallos e de drenaxe, e a servizos de urxencia».
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Por tanto, ao problema da exclusión do acceso á vivenda hai que sumarlle o que existe 
nos barrios degradados, aos cales non chegan servizos básicos como a auga ou a elec-
tricidade, e en que predominan as vivendas inadecuadas e inhabitables. Así, Subirats 
(2004) distingue entre o espazo da accesibilidade e o espazo das condicións de habi-
tabilidade. O factor de exclusión máis extremo sería a falta de acceso á vivenda, mais 
tamén se produce exclusión cando esta vivenda non cumpre as condicións mínimas 
de habitabilidade.

Seguindo co informe da FRA (2009), «a vivenda axeitada debe ser habitable, en ter-
mos de lles proporcionar aos habitantes un espazo adecuado e protección do frío, a 
humidade, a calor, a chuvia, o vento ou outras ameazas para a saúde, riscos estruturais 
e enfermidades. Débese garantir tamén a seguridade física dos ocupantes».

Para alén disto, cómpre ter en conta que para valorar correctamente o acceso á vivenda 
en termos de exclusión social deben compararse as condicións de habitabilidade do 
grupo social obxecto de estudo coas do contexto social de referencia. Por exemplo, 
non ter acceso á auga corrente pode considerarse un indicador de exclusión a condición 
de que o resto da poboación de referencia si posúa este servizo público, como sucede 
no caso que nos ocupa.

E o terceiro elemento que é necesario ter en conta á hora de estudar a vivenda como 
elemento de exclusión social, alén da accesibilidade e a habitabilidade, é a localización. 
Canto a iso, o informe da FRA (2009) sinala que «a vivenda axeitada debe estar nun 
lugar que permita o acceso a opcións de emprego, aos servizos de saúde, escolas, gar-
darías e outros servizos sociais (...). Do mesmo xeito, a vivenda non debe construírse 
en lugares contaminados nin na proximidade inmediata de fontes de contaminación 
que ameacen o dereito á saúde dos habitantes». Por iso é necesario que as vivendas 
se sitúen en hábitats que favorezan un correcto desempeño dos dereitos e deberes da 
cidadanía, sobre todo no caso das persoas con recurso escasos.

Por medio destas definicións podemos comprender por que a persistencia do chabolis-
mo vai unida á exclusión social e territorial das persoas a que afecta. As chabolas non 
cumpren os requisitos mínimos de habitabilidade, e á súa inseguridade estrutural cabe 
engadirlle a falta de servizos indispensables para a saúde, a seguridade, a comodidade 
e a nutrición. É frecuente que carezan de luz e auga, ou que obteñan estes recursos de 
modo irregular. En moitas non existen aseos, o cal, unido á falta dun servizo de recolli-
da de lixo, as fai insalubres. Ademais moitos dos poboados chabolistas están situados 

Acceso á ViVeNdA e iNclusióN sociolAborAl dA PoboAcióN chAbolistA. 
ANálise dAs PolíticAs APlicAdAs eN GAliciA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 95-128



106

en zonas apartadas da cidade, o cal diminúe as posibilidades de acceso ao emprego, á 
educación e aos servizos de saúde e asistencia social.

Tendo en conta estas circunstancias, o acceso a unha vivenda normalizada está a con-
verterse para a poboación xitana chabolista nun aspecto primordial da súa incorporación 
social. Segundo o Plan de acción para o desenvolvemento da poboación xitana 2010-
2012 (Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, 2010), pódense considerar 
como factores de exclusión residencial os seguintes:

a) A falta de recursos económicos para o acceso a vivenda

A carencia de recursos económicos dos afectados é un dos factores fundamentais que 
inflúen na persistencia do chabolismo. Por unha banda, están as altas taxas de desemprego 
e a escasa rendibilidade das actividades informais a que se dedican tradicionalmente as 
persoas que residen en poboados chabolistas; e, pola outra, os elevados prezos das vi-
vendas libres, que as fan inaccesibles non só para as persoas con escasos recursos, senón 
para a maioría da poboación. A suma destes dous factores fai esencial a intervención dos 
organismos públicos para favorecer o acceso á vivenda.

b) A dificultade do acceso a vivendas subvencionadas por organismos públicos

En moitas ocasións a normativa que se establece para favorecer o acceso á vivenda é 
imposible de cumprir por parte das persoas máis necesitadas, en canto á acreditación 
dos requisitos oficiais que se marcan para o devandito acceso. Isto constitúe un exemplo 
de discriminación indirecta cara a estes grupos sociais.

c) A persistencia de condicións de habitabilidade deficientes e a segregación en 
zonas degradadas sen acceso a servizos básicos

Como sinalabamos, a situación e o lamentable estado en que se atopan a maior parte 
dos poboados chabolistas dificultan o goce doutros dereitos económicos e sociais, o 
que xera un círculo vicioso que agrava paulatinamente a situación.

d) O prexuízo social existente no mercado libre de vivenda

Como se apuntou, é moi frecuente que os propietarios se neguen a lles alugar ou vender 
as súas vivendas a persoas procedentes de poboados chabolistas, por temor a que se 
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reproduzan os casos de desorde pública que se lles asocian. Este feito poden estenderse 
tamén a calquera persoa de etnia xitana, aínda que dispoña de emprego e recursos con 
que afrontar os pagamentos.

Unha das políticas públicas máis usadas para combater o chabolismo en España é o 
realoxamento, que consiste en lle buscar unha nova vivenda a cada unha das unidades 
convivenciais que conforman o poboado, ao tempo que se lles proporcionan axudas 
públicas para que poidan soportar o seu custo. Unha gran parte da poboación de etnia 
xitana residente en chabolas ou infravivendas atinxiu unha vivenda normalizada a través 
deste sistema. Porén, este tipo de políticas carrexaron problemas de todo tipo que fixeron 
que o propio termo «realoxamento» comece xa a ter connotacións negativas. Vemos a 
continuación algúns exemplos.

a) Actitudes de rexeitamento

Dunha banda, as persoas xitanas residentes nos poboados teñen que aceptar certas nor-
mas de convivencia en sociedade que non son acordes á súa cultura. E, doutra banda, 
tamén é fundamental que a sociedade de acollida admita estas persoas como parte da 
súa propia comunidade. No entanto, como se vén sinalando, aínda persisten graves pro-
blemas de discriminación e rexeitamento cara ás persoas de etnia xitana. Segundo datos 
do Centro de Investigacións Sociolóxicas (2005), un 40,2% das persoas entrevistadas 
no ámbito nacional di que lle molesta moito ou bastante ter como veciñas persoas de 
etnia xitana. Se esta é unha enorme barreira que cómpre salvar á hora de comprar ou 
alugar unha vivenda mesmo dispondo de medios económicos suficientes, nos casos en 
que non existen recursos, o acceso a vivenda resulta inalcanzable sen apoio público.

b) Perda de redes de apoio

En numerosas ocasións, as novas vivendas usadas para efectuar os realoxamentos 
sitúanse noutros barrios desfavorecidos da cidade. Isto débese fundamentalmente aos 
prezos da vivenda nestas zonas e á existencia dun menor nivel de rexeitamento a que 
se efectúen alí os realoxamentos por parte dos veciños. Como consecuencia, as familias 
realoxadas van continuar padecendo nos seus novos fogares os mesmos problemas de 
pobreza e exclusión social, xa que, malia que se adapten axiña á súa nova rede social, 
esta caracterízase pola ausencia de oportunidades de desenvolvemento socioeconó-
mico (Echazarra, 2010). Se a isto lle acrecentamos que, por norma xeral, se opta pola 
dispersión do grupo chabolista co fin de favorecer a súa integración social no grupo 

Acceso á ViVeNdA e iNclusióN sociolAborAl dA PoboAcióN chAbolistA. 
ANálise dAs PolíticAs APlicAdAs eN GAliciA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 95-128



108

maioritario, a situación das familias pode empeorar gravemente, ao perderen o apoio 
e a solidariedade que lles proporcionaban os seus.

c) Falta de consenso

Outro dos problemas que se presentan neste tipo de actuacións son os derivados de 
non ter en conta as opinións das persoas que van ser realoxadas. É fundamental que 
as familias afectadas polo traslado formen parte dos procesos de toma de decisións e 
que calquera resolución sexa adoptada de común acordo con elas. Se non se mostran 
actitudes favorables, a resistencia ao realoxamento pode levar a que en canto xurda 
algún tipo de conflito, os afectados volvan á súa situación anterior. Se este retorno ás 
chabolas se materializa, todo o esforzo económico dos poderes públicos no realoxa-
mento cae en saco roto.

d) Actitudes dos gobernantes

É conveniente sinalarmos tamén a importancia da actitude dos poderes públicos ante 
o problema. Cando o obxectivo é simplemente «limpar» de chabolas unha zona da ci-
dade, adoitan aplicarse políticas públicas inadecuadas, as cales, en lugar de mellorar as 
condicións de vida dos chabolistas, xeran un aumento da súa exclusión social. Moitas 
das políticas aplicadas só resolven os síntomas do problema no curto prazo, mentres 
que no medio e longo prazo o problema agrávase ou mesmo se cronifica, ao tempo que 
se continúa aplicando o mesmo tipo de políticas (Leal Maldonado, 2002). Un dos prin-
cipais problemas que acostuma existir nas intervencións municipais de erradicación do 
chabolismo é que se efectúan sen contar cun programa eficaz de desenvolvemento social 
deste colectivo étnico, polo que as medidas son puntuais e os distintos axentes sociais 
que queren contribuír no proxecto non se atopan coordinados.

e) Efectos económicos

O traballo de Richardson (2006) sinala tres aspectos chave para ter en conta desde o 
punto de vista económico, que provocan que se perciba o modo de vida das persoas 
chabolistas como demasiado caro para a sociedade. En primeiro lugar, o custo derivado 
do acondicionamento e a limpeza das zonas ocupadas polos asentamentos. En segundo 
lugar, o custo derivado da percepción que ten a veciñanza de que con estes asentamen-
tos as súas propiedades perden valor, co argumento de que ninguén pagaría un prezo 
alto por unha vivenda se esta se sitúa nas proximidades dun poboado chabolista. E, en 
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terceiro lugar, o elevado custo político que suporía para os gobernos tratar de reducir o 
desenvolvemento ilegal de asentamentos, xa que se estaría gastando máis diñeiro nun 
grupo étnico impopular e que xa é visto como custoso por parte da sociedade.

Esta percepción social leva a un perigoso círculo vicioso, xa que, por exemplo, se non se 
lles facilita o acceso aos servizos públicos básicos como a auga, contribúese a acrecentar 
a impopularidade das persoas xitanas residentes en chabolas, que polo xeral son xulgadas 
como sucias e desordenadas.

Tamén se pode falar do custo en termos relativos. Sen (1992) sinala que as penurias polas 
que pasan as persoas con baixos recursos económicos supoñen unha «incomodidade» 
e causan «problemas aos que non son pobres». Xa que logo, desde este punto de vista, 
mellorar as condicións de vida da poboación chabolista supón á vez unha mellora do 
benestar social, o que xustifica a intervención dos organismos públicos neste ámbito, 
con políticas sociais e de vivenda encamiñadas a facilitar a convivencia que, máis que 
como un custo, poden verse como un investimento de futuro.

Como puidemos observar, os poderes públicos enfróntanse a un fenómeno de resistencia 
cara ás políticas implementadas. Así, calquera política que se aplique pode desencadear 
uns efectos colaterais que acaben empeorando o problema que inicialmente se quería 
resolver. Por iso é polo que as experiencias anteriores son fundamentais á hora de 
aplicar este tipo de políticas.

4. As políticas de acceso á vivenda e ao emprego aplicadas nos poboados chabo-
listas galegos

Vemos a continuación exemplos de actuacións públicas levadas a cabo na Comunidade 
galega. En concreto, recolleuse información das políticas aplicadas en catro poboados 
chabolistas: o de Acea da Ama, no municipio de Culleredo; o de Penamoa, no muni-
cipio da Coruña; o de San Mateu, en Narón; e o do Carqueixo, en Lugo. Centrámonos 
sobre todo nas actuacións dirixidas a facilitar o acceso á vivenda da poboación chabo-
lista, pola súa importancia como elemento de inclusión social; e tamén nas medidas 
deseñadas para promover o acceso ao emprego, xa que dispor dun posto de traballo é 
tamén un elemento fundamental de inclusión e socialización. Segundo sinala Subirats 
(2004), existe unha clara relación entre a posición que ocupa o individuo no mercado 
produtivo e a existencia de redes sociais e familiares. Así, o mercado laboral está 
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considerado como o principal mecanismo de integración social (Barreiro Gen, Novo 
Corti e Ramil Díaz, 2013).

Para a recollida de información entrevistouse persoalmente en profundidade os dis-
tintos axentes que interviñeron de xeito directo nas actuacións, en distintos momentos 
temporais. Durante os meses de maio, xuño, xullo e agosto de 2010 recompiláronse 
os datos correspondentes ao poboado de Acea da Ama, en que se fixo un estudo previo 
(Gago-Cortés e Novo-Corti, 2015a). E nos meses de xullo, agosto e setembro do 2014 
recolléronse os datos correspondentes ao resto de poboados analizados neste estudo. Os 
comentarios dos distintos técnicos entrevistados foron recollidos mediante gravación 
de voz e notas. As entrevistas foron facilitadas de maneira anónima e voluntaria por 
profesionais pertencentes ás seguintes institucións:

– Poboado chabolista de Acea da Ama: Concello de Culleredo.
– Poboados chabolistas de Penamoa e Narón: Fundación Secretariado Xitano2.
– Poboado do Carqueixo: Asociación Promoción e Integración Xitana de Lugo3 e 
Fundación Secretariado Xitano.

4.1. Poboado chabolista de Acea da Ama, Culleredo

a) Políticas de acceso á vivenda

A historia deste asentamento comeza en 1985, cando unha familia xitana composta 
por un matrimonio e os seus dez fillos ocupa as ruínas dos muíños de Acea da Ama, 
un conxunto histórico situado no centro urbano de Culleredo. Desde ese momento, 
o Concello comeza a traballar con este asentamento de modo prioritario e a aplicar 
distintos tipos de políticas de educación, saúde e hixiene e formación sociolaboral.

No ano 1996 solicítase unha subvención autonómica para a erradicación do chabolismo 
coa finalidade de destinala á compra dun terreo con vivenda. O obxectivo era rehabilitar 

2 A Fundación Secretariado Xitano é unha entidade social intercultural sen ánimo de lucro que presta servi-
zos para o desenvolvemento da comunidade xitana en España e no ámbito europeo, entre eles a sinatura de 
convenios de colaboración con concellos para a implementación de plans de erradicación do chabolismo.
3 A Asociación Promoción e Integración Xitana de Lugo xestiona programas que promoven a educación, 
o achegamento da familia á escola, o emprego, a rehabilitación de vivendas e a promoción cultural do 
pobo xitano.
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esta residencia e recolocar alí o grupo familiar, que aumentaba rapidamente debido aos 
matrimonios dos fillos. Aínda que a subvención foi concedida, un cambio das normas 
urbanísticas estableceu a demolición do inmoble, motivo polo cal este primeiro intento 
de realoxamento fracasou.

Como medida de urxencia ante o perigo que corrían estas persoas nas ruínas que 
ocupaban, faise o traslado do grupo familiar a unha nave industrial contigua, que é 
dividida en departamentos tipo chabola para cada unidade familiar. O Concello tivo que 
realizar unha intervención continua durante a estadía destas persoas na nave, xa que a 
humidade e a acumulación de lixos ao redor procedentes da chatarra a facían insalubre.
Nos anos 2000 e 2001 prodúcense os primeiros realoxamentos de tres familias en vi-
vendas normalizadas de tipo vertical. O sistema elixido foron vivendas en réxime de 
alugamento subvencionado. Naquel entón quedaban aínda dúas unidades familiares 
residindo na nave, motivo polo cal no ano 2003 se pon en marcha un proxecto para 
a compra directa de dúas vivendas en propiedade por parte das familias, que é viable 
grazas ás axudas autonómicas. Porén, atopáronse con dous graves obstáculos que 
impediron o éxito da actuación:

– En primeiro lugar, a oposición dos veciños, que chegou até tal punto que se reuniron 
para comprar as vivendas antes de que fosen adquiridas por estas familias.
– E, en segundo lugar, a negativa das entidades bancarias a facilitar o aval necesario 
para a operación, aínda coa disposición do Concello a pórse como garantía fronte á 
falta de pagamentos.

En 2006 o primeiro realoxamento de familias en vivendas verticais resulta tamén 
errado, ao producirse o seu retorno á nave debido á finalización das axudas ao aluguer.

O realoxamento definitivo prodúcese no ano 2008. Nesta ocasión, alén de contar coas 
subvencións autonómicas, o Concello solicita a colaboración da Fundación Secretariado 
Xitano. Vólvese optar polas vivendas verticais en réxime de aluguer subvencionado, 
mais nesta ocasión, á vez que se recolocan as familias, introdúcense tamén medidas de 
presión para facilitar o éxito das intervencións. Entre elas cabe sinalarmos o cesamento 
dos traballos de mantemento que o Concello viña realizando na nave e o cerramento 
dos departamentos de tipo chabola que ocupaban na nave para evitar o retorno ou a 
nova ocupación. Unha vez terminada esta actuación de realoxamento, a nave foi de-
rruída por completo. Outro punto importante desta intervención consistiu en facilitar 
o acceso a unha vivenda unifamiliar, co fin de destinala a lugar de encontro de todo o 
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grupo familiar, formado nese momento por sete unidades convivenciais, compostas 
por trinta e tres membros. 

b) Políticas de acceso ao emprego

Unha das actuacións chave levadas a cabo polo Concello de Culleredo foi a posta en 
marcha de programas e actuacións para favorecer o acceso ao emprego das persoas 
residentes neste poboado chabolista. As primeiras intervencións encamiñáronse a 
proporcionar formación aos mozos a través dos cursos de formación ocupacional da 
área municipal de Emprego, por exemplo, o de Colocación de Pavimentos Lixeiros, 
dentro da especialidade de Construción, que recibiu un dos membros desta comunidade.

O Concello tamén realiza en 1999 un estudo de mercado sobre a viabilidade econó-
mica da reciclaxe de rodas como vía de inserción laboral destas persoas, mais os seus 
resultados puxeron de manifesto que non era unha actividade produtiva, polo que 
non se chegou a aplicar. Outra das accións levadas a cabo en 1999 é a incorporación 
dunha das mulleres da comunidade aos Obradoiros de Habilidades para a Procura de 
Emprego. Estes obradoiros son unha iniciativa do Gabinete de Inserción Sociolaboral 
do Consorcio As Mariñas. Trátase dun servizo social especializado, de ámbito local, 
en que participan nove concellos, incluído o de Culleredo. Créase co fin de formar e 
educar a poboación en todas aquelas tarefas relacionadas coa procura activa de traba-
llo, como poden ser a confección de currículos, os distintos medios de facelos chegar 
ás empresas, a preparación de entrevistas de traballo, as vías de procura de emprego 
etc. En concreto, a esta participante proporciónaselle formación a medida na área da 
limpeza industrial. Grazas a esta formación, realízaselle no ano 2002 unha proposta de 
contratación que foi finalmente rexeitada fundamentalmente pola oposición do marido.

No ano 2002 xestiónaselles a solicitude do carné de mariscador a catro familias, mais 
non lles é posible obtelo por causa da traxedia do Prestige, debido á cal non se organi-
zaron os cursos de acceso na Coruña. Neste ano proporciónase tamén asesoramento e 
orientación para a obtención do cartón de demanda de emprego do Servizo Público de 
Emprego. E tres das mulleres participan nun obradoiro de costura, corte e confección, 
alén de se continuar cos cursos de formación ocupacional da área municipal de Emprego. 

Ademais da situación de crise actual, que fai moi difícil o acceso ao emprego en xeral, 
os técnicos municipais sinalan que a baixa cualificación e a falta de motivación dos 
membros deste colectivo supoñen unha dificultade engadida.
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A baixa cualificación desta comunidade preocupoulles aos técnicos do Concello desde 
as súas primeiras intervencións, polo que se centraron en facilitarlle cursos de forma-
ción ocupacional, así como cursos de orientación e motivación para tentar mitigar este 
déficit. Outra liña de actuación seguida foi buscar a inserción de membros do poboado 
nas brigadas municipais de xardinaría, en que participou con moi bos resultados unha 
das mulleres. Deséñanse tamén itinerarios de inserción laboral individuais, que adoitan 
levar aparelladas medidas de acompañamento na procura de emprego vinculadas á 
obtención da renda de integración social de Galicia (RISGA).
 
No tocante ao problema da motivación cabe sinalarmos que, entre os obxectivos desta 
intervención, destaca a creación de obradoiros de motivación destinados ás persoas 
novas do poboado que rematan a etapa de escolarización. Por exemplo, en marzo e abril 
do 2009 tivo lugar o Obradoiro de Autoestima e Motivación. Coñecéndonos, mellora-
mos, dirixido a un grupo de mulleres de etnia xitana cunha media de idade de 23 anos. 
Os obxectivos deste obradoiro foron facilitar o acceso á rede de recursos normalizados 
de emprego e formación, e mobilizar estas mozas para a mellora das súas condicións 
de empregabilidade. Alén dos contidos vinculados á inserción laboral, traballáronse a 
autoestima e a motivación. Así, incidiuse na importancia da imaxe persoal, indicando 
cal é o tipo de maquillaxe e vestiario máis adecuados para acudir a unha entrevista de 
traballo. Á parte destes obradoiros, trabállase de forma individualizada cos membros 
do poboado no seguimento e apoio do seu itinerario laboral (currículo, preparación de 
entrevistas etc.).

4.2. Poboado chabolista de Penamoa, A Coruña

a) Políticas de acceso á vivenda

En 1984, o Concello da Coruña tomou a decisión de erradicar o asentamento chabolista 
existente no barrio da Cubela. Para iso, expropiou os terreos ocupados polas familias 
xitanas, derrubou as infravivendas alí situadas e trasladou os seus habitantes a unhas 
parcelas municipais dispoñibles no lugar de Penamoa, situado nos arredores da cidade, 
preto do que hoxe en día son os límites do Polígono Industrial da Grela. Aquí o Concello 
construíu uns pequenos barracóns dunha planta, con bloque e uralita, coñecidos como 
as «casas brancas». O Goberno municipal pactou coas familias que estes barracóns 
constituirían o seu fogar de modo provisional, entre tanto non se construísen ou adqui-
risen na zona os inmobles que conformarían a súa residencia permanente.
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Estes barracóns construídos en Penamoa compoñerían a parte baixa do que chegou a 
ser o poboado, xa que aos poucos irían chegando á zona máis persoas que se asentaron 
na parte intermedia, a máis próxima ao barrio do Ventorrillo, en chabolas construídas 
por elas mesmas. A parte superior do poboado era coñecida como o «barrio portugués». 
Desaparecida a figura da persoa xitana de referencia para o resto de unidades familiares, 
os enfrontamentos entre os habitantes de Penamoa foron crecendo, a medida que se 
acentuaba o illamento a respecto do resto da cidade. 

Co tempo, os barracóns foron degradándose até se converteren en infravivendas, que, 
xunto coas chabolas, carecían de servizos básicos e contaban cunhas condicións de 
sanidade e hixiene moi precarias. Non había servizo de recollida de lixo, o que daba 
lugar a que este se amorease ao longo do poboado, cos consecuentes problemas de 
salubridade. As infravivendas tiñan como principais necesidades a reparación, limpeza, 
mellora e prolongación das redes de saneamento, de auga potable e de iluminación 
pública, xa que a electricidade era obtida mediante o enganche ilegal de cables ás 
liñas de electricidade, e a auga conseguíase do mesmo xeito mediante a conexión aos 
depósitos próximos pertencentes á compañía municipal de augas.

As políticas de vivenda encamiñadas a subvencionar a autoconstrución, a compra ou o 
alugamento de novos inmobles atopábanse con numerosos obstáculos. Dun lado, ningún 
banco concedía o crédito necesario para a compra ou a autoconstrución por falta de avais; 
e, do outro, os propietarios negábanse a alugar os seus pisos a persoas pertencentes a 
este conflitivo poboado. Moitos dos barrios da cidade manifestáronse en contra do rea-
loxamento dos habitantes de Penamoa nas súas veciñanzas, e algúns concellos lindeiros 
ao da Coruña expresaron abertamente o seu malestar polo desprazamento de familias 
a vivendas da súa demarcación. Mentres tanto, a situación ía agravándose aos poucos.

O ano 2006 marca sen dúbida un punto de inflexión na erradicación de Penamoa. 
Neste ano coñecéronse as previsións do inicio da construción da terceira rolda, unha 
importante vía de acceso á cidade, motivo polo cal o poboado debía ser necesariamente 
desaloxado no prazo estipulado. Deste xeito, no ano 2008 comeza a aplicarse o Plan 
especial de Penamoa (PEP), enmarcado dentro das actuacións do Programa de erradica-
ción do chabolismo do Concello da Coruña. Establécese unha metodoloxía de traballo 
liderada e pautada polo Goberno local, en coordinación coa Fundación Secretariado 
Xitano. O obxectivo fundamental do plan foi proporcionarlle unha solución definitiva 
ao asentamento e cambiar a imaxe das persoas xitanas na cidade. 

cArMeN GAGo-cortés

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 95-128



115

No seu deseño inicial planeouse unha fase transitoria previa ao realoxamento, en que 
as familias se aloxarían nuns módulos provisionais situados na contorna do asenta-
mento, co fin de adquirir as habilidades necesarias para unha correcta convivencia 
nas vivendas normalizadas. Finalmente esta fase foi descartada con anterioridade ao 
comezo das actuacións. No momento en que se inicia o plan, existen noventa e nove 
familias censadas no poboado. A finais do primeiro ano de actuación, adheríranse ao 
plan corenta e cinco familias, e trece foran realoxadas.

No primeiro cuadrimestre do ano 2009, o proceso de realoxamento dos chabolistas de 
Penamoa estaba no seu primeiro terzo. Xa se consideraba como un problema pluridis-
ciplinar que debía abordarse desde diferentes áreas e que ía ter distintas percepcións por 
parte de cada colectivo. Como regra xeral, as familias que se inserían tiñan unha acollida 
normal. O acceso a unha nova vivenda non é máis que unha fase dentro dun longo 
proceso, e non se realoxa a ningunha familia que non estea preparada para iso. Tamén 
se trata de ter en conta as sensibilidades das familias que se recolocan e as daquelas 
persoas que van formar o seu novo ámbito convivencial. O proxecto da terceira rolda 
fai que o proceso se desenvolva cunha maior fluidez, xa que agora non existe a opción 
de quedar no poboado. O obxectivo é que estes habitantes se integren plenamente nos 
ámbitos social e laboral. Dese modo poderán acceder a unha vivenda normalizada e 
facerse cargo de todas as obrigas que iso comporta. Desde o propio Concello recoñé-
cese que no proceso de realoxamento tivo que utilizarse en moitos aspectos o método 
de ensaio-erro, ao non dispor dun protocolo de actuación ante este tipo de problema.

A finais do ano 2009, das noventa e nove familias censadas, vinte residen aínda no po-
boado sen integrarse no plan especial de intervención; trinta e oito habitan en vivendas 
normalizadas (a maior parte en réxime de alugamento); quince están en pleno proceso 
de realoxamento e vinte e seis atópanse á espera de que a comisión que leva o proceso 
resolva os seus casos. Ás vinte familias que non se adheriran ao plan, quedáballes un 
prazo de seis meses para abandonar o poboado, e as autoridades locais determinaron 
pór os medios ao seu alcance para non permitir que construísen chabolas noutras zonas 
do municipio. Nestes momentos xa se asumía que a única saída para que estas familias 
abandonasen a zona era recorrer ao poder xudicial e ás forzas de seguridade.

No ano 2012, procédese ao derrubamento das últimas oito chabolas, que se executou 
por sentenza xudicial, e comézase a rexeneración do poboado nun espazo verde. Setenta 
e nove familias residen en vivendas normalizadas. Estas familias pasaron da exclusión 
severa ao risco de exclusión, o cal é un primeiro paso de grande importancia, segundo 
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sinala a Fundación Secretariado Xitano. Mais o ano 2012 estivo marcado sen dúbida 
pola ocupación do edificio da Moura na Coruña por parte das familias xudicialmente 
expulsadas de Penamoa. Este feito foi mediatizado e levou a que se puxese en cuestión 
toda intervención pública realizada no poboado. Para paliar estas consecuencias nega-
tivas, tratouse de lle explicar á cidadanía a actuación municipal a través de faladoiros 
radiofónicos.

A opción máis usada para os realoxamentos foi a de proporcionar vivendas en réxime 
de alugamento, aínda que aproximadamente quince familias procedentes de Penamoa 
adquiriron unha vivenda en propiedade. O 46% situouse no Concello da Coruña, 
mentres o resto quedou repartido entre os concellos de Sada (3,3%), Oleiros (6,6%), 
Cambre (10%), Culleredo (10%) e Arteixo principalmente, onde se sitúa un 23,3% 
das novas vivendas, pola súa proximidade ao poboado e polos prezos máis accesibles. 
Establécese como criterio de realoxamento a dispersión, co fin de romper a presión de 
grupo e favorecer a convivencia das familias en contornas normalizadas.

Dentro das actividades de intervención salienta o traballo educativo relacionado co 
pagamento das subministracións de gas, auga e electricidade nas vivendas con alugueiro 
subvencionado, xa que se trata de familias que nunca tiveran que afrontar estes gastos 
con anterioridade. No ano 2012, un 56,7% das subministracións está a cargo das propias 
familias, o que constitúe un bo indicador da súa normalización. Un 26,7% comparte o 
pagamento das subministracións coa Fundación Secretariado Xitano, e un 16,7% non 
é capaz de afrontalo, polo que é asumido na súa totalidade por esta fundación.

b) Políticas de acceso ao emprego

Outro dos indicadores que reflicten o grao de desenvolvemento destas familias é o 
número de persoas que participan no programa de emprego. A Fundación Secretariado 
Xitano ten en marcha desde o ano 2000 o programa Acceder. Trátase dun programa de 
intermediación laboral cuxo principal obxectivo é a incorporación efectiva da poboa-
ción xitana ao emprego. Desde o ano 2011 este programa conta con autorización para 
funcionar en toda España como axencia de colocación. 

No ano 2012 derívase a este programa un total de cincuenta e oito persoas. Delas corenta 
e oito teñen xa o seu diagnóstico Pre-Acceder ou de baixa empregabilidade, e dez están 
incluídas no programa. Destas dez, catro xa realizaron a correspondente formación.
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4.3. Poboado chabolista de San Mateu, Narón

a) Políticas de acceso á vivenda

No poboado de San Mateu residen ao redor de vinte e oito persoas de etnia xitana, dis-
tribuídas en cinco unidades familiares. Este campamento sitúase nunha zona semirrural 
do Concello de Narón e caracterízase polas boas relacións existentes tanto dentro como 
fóra do poboado. É un poboado tranquilo, en que se seguen a realizar as actividades 
tradicionalmente desempeñadas polos membros desta etnia, como a elaboración de 
cestas artesanais. 

A súa orixe data de mediados dos anos setenta, a raíz do traslado dun grupo de xita-
nos que residían nos arredores do Concello de Ferrol con motivo da construción dun 
hospital nos terreos que ocupaban (o Hospital Arquitecto Marcide). Para levar a cabo 
o traslado delegouse na asociación de beneficencia Cáritas4, que foi a encargada de 
comprar o terreo que hoxe ocupan no lugar de San Mateu. Nun principio vivían en 
tendas de campaña e en chabolas de madeira. Daquela o Concello de Narón facili-
toulles material para a construción de vivendas, e eles mesmos levantaron algunhas 
residencias de bloque. Sería a mediados dos anos oitenta cando Cáritas edificou as 
vivendas definitivas. Inicialmente, Cáritas construíu cinco vivendas no poboado. Co 
crecemento poboacional, unha destas vivendas dividiuse en dúas, outra ampliouse, e 
noutras dúas construíronse anexos, até completar un total de nove residencias de tipo 
barracón. Destas, catro permanecen baleiras.

Desde a súa construción non houbo ningún tipo de obra de rehabilitación para estas 
casas, só as melloras que puideron facer os seus habitantes, motivo polo cal sofren a 
degradación do paso do tempo. Dispoñen de enerxía eléctrica, aínda que non de modo 
formalizado. Províanse de auga do mesmo xeito informal até que, en abril do ano 2014, 
a asociación Cáritas promoveu a instalación da traída e de contadores nas vivendas 
principais, así como o enganche á rede de sumidoiros. Todas as vivendas teñen baño 
con ducha, aínda que algunhas contan con auga quente e outras non (as vivendas me-
nos equipadas son as situadas á entrada do poboado). En todas se empregan braseiros 
para quentarse no inverno. O poboado dispón de servizo de recollida de lixo, recibe o 
correo e hai servizo de transporte.

4 Cáritas é a confederación oficial das entidades de acción caritativa e social da Igrexa católica en España, 
instituída pola Conferencia Episcopal. Desenvolve un importante labor de apoio e promoción social con 
diversos grupos en situación de precariedade e/ou exclusión social.
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Para facilitarlles o acceso a unha vivenda normalizada, usáronse as axudas autonómi-
cas para o acceso á vivenda dispoñibles, e tamén as axudas de urxencia social para o 
apoio nos gastos derivados do alugamento, por exemplo, o pagamento da fianza. Para 
as recolocacións escolléronse vivendas verticais en réxime de alugamento no medio 
urbano. A medida que tiñan lugar estes realoxamentos, foron tapiándose as residencias 
para impedir unha nova ocupación. Desde o comezo da intervención, facilitóuselles o 
acceso á vivenda a catro familias. 

Neste proceso constatouse o rexeitamento dos propietarios a alugar as súas vivendas 
a persoas de etnia xitana. No ano 2013, dos cento sesenta e catro propietarios con que 
se contactou directamente ou a través de axencias inmobiliarias, só un deles accedeu 
ao alugamento. Para o realoxamento doutra das familias no ano 2014 contactouse 
con oitenta e tres propietarios. Isto a pesar das garantías que lles ofrece a asociación 
Cáritas, que se fai cargo do pagamento dun aval bancario, e das cotas de alugueiro e 
subministracións do primeiro ano. O obxectivo que se persegue é conseguir que, des-
pois deste primeiro ano, as familias sexan capaces de custear a totalidade do alugueiro, 
que oscila entre os 225-250 €. Tamén se empregou o criterio de dispersión entre as 
familias, e aínda que se tivo a oportunidade, non se realoxou a máis dunha no mesmo 
edificio. Procurouse así mesmo que a situación das novas vivendas facilitase unha boa 
adaptación. Tres das familias foron realoxadas no propio Concello de Narón, e a última 
no Concello de Ferrol.

b) Políticas de acceso ao emprego

En San Mateu puxéronse en marcha varios cursos de preparación para o emprego. No 
mes de xuño de 2014 levouse a cabo no propio asentamento o II Curso de Rehabili-
tación de Vivendas. En decembro de 2013 xa se traballou cos homes do poboado as 
nocións básicas de albanelaría, e na edición do 2014 o curso centrouse nas reformas 
das vivendas: remodelación de baños enteiros, cambio de bañeira por prato de ducha 
etc. Grazas a este curso, todas as vivendas do poboado, salvo as dúas que están tapiadas 
e pendentes de demolición, dispoñen de cuarto de baño con ducha. Para as mulleres 
desenvolveuse un Curso de Organización Doméstica en que se lles ensinou desde o 
modo de xestionar a economía familiar, até consellos para o coidado dos nenos. Ademais 
realizouse para os dous poboados chabolistas de Narón un Curso de Alfabetización e 
Graduado que tivo lugar nas dependencias do Concello, e que estaba dirixido funda-
mentalmente ás mulleres.
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4.4. Poboado chabolista do Carqueixo, Lugo

a) Políticas de acceso á vivenda

Actualmente viven no Carqueixo ao redor dunhas cen persoas de etnia xitana. É un 
poboado situado nos arredores de Lugo, formado hai uns corenta anos a raíz do traslado 
de once familias xitanas que residían nesta cidade, na contorna do Polígono de Fingoi. 
Naquel entón no Carqueixo estaba situado o vertedoiro municipal, que seguiu funcio-
nando até mediados dos anos oitenta. As chabolas eran de madeira, lata ou cartón, e 
non dispoñían de auga nin de electricidade. Nun primeiro momento os seus habitantes 
foron atendidos por unha asociación relixiosa. Esta asociación creou en 1974 nuns 
barracóns dentro do poboado un colexio que estivo en funcionamento até 1996, ano 
en que os nenos se incorporaron aos colexios de Lugo. En 1982, esta asociación puxo 
en marcha tamén unha gardaría no poboado.

En 1984 prodúcese o primeiro realoxamento de familias do Carqueixo en vivendas 
normalizadas. Para iso utilizáronse vivendas sociais en réxime de alugamento. Ao 
abeiro da Lei 5/1989, do 24 de abril, de medidas para a erradicación do chabolismo no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tamén se construíron unhas casas de tipo 
barracón para substituír as chabolas en que residían. Desde aquela, pasaron sete anos 
até que o poboado tivo transformador de corrente eléctrica. Co paso do tempo estas 
construcións foron degradándose até se converteren en infravivendas. Os residentes 
viven entre o lixo e os restos de chatarra acumulados no poboado. Non dispoñen de 
auga corrente e conseguen a electricidade de modo irregular.

Dada a precaria situación destas familias no poboado, a Asociación Promoción e Inte-
gración Xitana de Lugo deseñou un proxecto de acceso á vivenda consistente na compra 
de vivendas usadas no medio rural, para a súa posterior rehabilitación. Co obxecto de 
poñer en marcha o devandito proxecto solicítanse as axudas autonómicas de compra 
de primeira vivenda usada, ás cales se suman as facilitadas pola Deputación Provin-
cial para a rehabilitación. Estas últimas serviron para contratar un profesional que se 
encargou de lles ensinar ás familias labores de albanelaría, fontanaría, electricidade e 
carpintaría. Os materiais para a rehabilitación foron custeados polas propias familias. 
O criterio usado foi a dispersión das vivendas adquiridas. As familias realoxadas por 
este método mostran un alto grao de satisfacción e non houbo ningún problema na súa 
adaptación á nova contorna.

Acceso á ViVeNdA e iNclusióN sociolAborAl dA PoboAcióN chAbolistA. 
ANálise dAs PolíticAs APlicAdAs eN GAliciA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 95-128



120

De abril de 2010 a decembro de 2012 lévase a cabo outro programa de realoxamento de 
familias do Carqueixo, para o cal o Concello de Lugo asina un convenio de colaboración 
coa Fundación Secretariado Xitano. Este programa tiña adscritas quince familias, todas 
as cales accederon a vivendas normalizadas a través desta actuación e seguen residindo 
nelas. Nun primeiro momento, no ano 2008, optouse por realoxar a todas as familias 
xuntas no barrio da Ponte, mediante a adxudicación de vivendas sociais nuns bloques 
de pisos de promoción pública. No entanto, ante as manifestacións en contra por parte 
dos veciños, o Concello decidiu comprarlles directamente aos propietarios, mediante 
o sistema de concurso, quince vivendas dispersas na cidade de Lugo. Adquiríronse 
oito pisos no ano 2008 e sete en 2009. O criterio que se empregou para seleccionar as 
quince familias foi escoller aquelas que estaban empadroadas no lugar (aínda que no 
seu momento se permitía o empadroamento, agora xa non é posible).

Quince días antes do comezo deste proceso, as familias afectadas aínda tiñan carencias 
importantes no tocante ao que ía ser o seu novo modo de vida, consistentes na falta das 
habilidades necesarias para residiren nunha vivenda normalizada urbana de tipo vertical. 
Por este motivo, os esforzos iniciais centráronse en dotalas destes coñecementos. Os 
realoxamentos tiveron lugar de cinco en cinco. Unha vez nas novas vivendas, as familias 
recibiron formación en habilidades básicas, como establecer relacións sociais, o pagamen-
to de subministracións, as normas da comunidade etc. Á vez mostráronselles os novos 
servizos urbanos a que lles correspondía acudir, como o colexio ou o centro de saúde.

Ante a opción do Concello de aplicar un programa conxunto, a Fundación Secretaria-
do Xitano defendeu a necesidade dunha actuación individual, adecuada aos distintos 
niveis de desenvolvemento de cada familia. Das catorce familias que foron finalmente 
realoxadas (unha delas renunciou á vivenda), trece están a ter bos resultados. Só unha, 
en que os roles tradicionais están cambiados, tivo problemas. Estas familias están a ser 
tratadas agora no que á asistencia social se refire como calquera outra familia de Lugo.

Nun principio pensábase que un dos factores impulsores da erradicación definitiva 
deste poboado ía ser a construción do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), 
mais este complexo está en funcionamento desde o ano 2010 e aínda quedan ao redor 
de dezasete familias no poboado, que viven nunhas condicións pésimas.

b) Políticas de acceso ao emprego

As familias do Carqueixo dedícanse á chatarra, á cría de cabalos e á mendicidade. 
Para axudar a que estas familias tivesen acceso a unha fonte adicional de ingresos, a 
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Asociación Promoción e Integración Xitana de Lugo puxo en marcha un proxecto de 
recollida selectiva de cartón. Contratouse con varios establecementos da zona a recollida 
deste material. Unha vez recadado levábase ao poboado para clasificalo, e logo acumulá-
base nunha cantidade suficiente para que fose viable o seu traslado a Valladolid. Para 
coller o cartón, facilitóuselles aos membros do poboado o acceso a unha furgoneta, e 
tamén dispuxeron de máquinas de prensar. Con todo, para que a actividade fose viable, 
era necesario contar coa subvención á recollida selectiva que facilita a organización 
Ecoembes. Esta subvención estaba a recibila a empresa dedicada á recollida xeral de 
lixos no Concello, e as familias do poboado non tiveron o apoio público suficiente para 
lograr a súa percepción. Outro dos problemas que fixo que o proxecto rematase foi a 
falta de acondicionamento do poboado, en que non había unha zona apta para o papel 
clasificado, polo que quedaba inservible coa chuvia. 

Doutra banda, o Concello de Lugo colabora desde decembro de 2003 no desenvolve-
mento do programa de emprego Acceder da Fundación Secretariado Xitano, cuxo fin 
é favorecer o acceso á formación e ao emprego destas familias. Desde que comezou 
a colaboración e até abril de 2009, foi posible a contratación por conta allea de duas-
centas trinta e tres persoas de etnia xitana na cidade. Estas entidades tamén activaron 
programas como o Emprega Rom, consistente na procura activa de emprego a través 
das novas tecnoloxías.

A maioría das familias residentes no Carqueixo incorporouse ao programa previo ao 
de formación para o emprego (Pre-Acceder). Este programa céntrase principalmente 
nas mulleres do poboado, en particular en facilitarlles a adquisición das habilidades 
necesarias para o desempeño dun posto de traballo. Reciben instrución en materia de 
imaxe, control da tensión e habilidades sociais. Unhas poucas persoas xa entraron nos 
programas de formación para o emprego (Acceder), en que se lles imparten cursos es-
pecializados para atinxir un posto de traballo (por exemplo cursos de limpeza industrial, 
de atención ao público, de comercial etc.).

5. Análise DAFO das políticas aplicadas nos poboados chabolistas galegos

DAFO é o acrónimo de «debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades». A matriz 
ou análise DAFO proporciona unha visión conxunta da análise estratéxica interna e 
externa das organizacións. Aplicada ao noso caso de estudo, podemos dicir que unha 
correcta xestión pública das actuacións de erradicación do chabolismo será aquela 
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encamiñada a aproveitar as oportunidades e situacións favorables, por unha parte; e a 
responder con eficacia aos retos e as ameazas que puidesen aparecer, pola outra. Para 
iso é necesario ter moi en conta os recursos, as capacidades e as fortalezas internas con 
que conta a Administración pública, así como as súas debilidades. Este modelo supón 
unha visión global e no longo prazo, que implica unha determinada forma de estudar 
a realidade e de tomar as decisións máis oportunas. 

Aplicamos a continuación este tipo de análise ás actuacións levadas a cabo polos or-
ganismos públicos nos poboados chabolistas obxecto de estudo.

5.1. Puntos débiles

a) Os poderes públicos non adoitan realizar intervencións de envergadura nos poboados 
chabolistas sen un motivo urbanístico de peso.
Aínda é necesario avanzar para evitar unha excesiva dependencia das axudas públicas 
por parte das familias realoxadas. 
b) Esta dependencia vén provocada pola carencia dunha fonte de ingresos que lles 
permita custear as novas vivendas unha vez acabe o período de subvención.
c) Faltan tamén máis modelos de identificación de mulleres xitanas con estudos e prác-
tica laboral, que lle sirvan de estímulo ao resto das mulleres dos poboados e potencien 
que a formación e inserción laboral das mulleres xitanas sexa aceptada por parte de 
todos os membros desta comunidade.
d) A falta de coordinación entre os distintos organismos públicos e privados que actúan 
nestes poboados, é dicir, a carencia dun plan común de desenvolvemento é outro aspecto 
en que se debería incidir. Dentro deste plan as familias afectadas deben ser tratadas de 
xeito individual, para axeitar a intervención ao seu nivel de desenvolvemento.

5.2. Puntos fortes

a) A experiencia anterior adquirida polos entes públicos locais serviu para poñer en 
marcha políticas de acceso á vivenda máis sustentables e transversais.
b) A formación previa das familias antes da entrada nas novas vivendas móstrase como 
un punto chave para unha correcta adaptación á nova contorna.
c) Ante a falta de acceso ao emprego da poboación chabolista, todos os concellos 
analizados centráronse en programas de formación destinados a paliar este grave 
problema. Grazas a estes programas, moitas persoas de etnia xitana puideron acceder 
a un posto de traballo. 
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d) Moitas das accións de formación para o emprego destínanse exclusivamente ás mu-
lleres. Con estas medidas de acción positiva apóstase pola muller xitana como motor 
do proceso de cambio dunha comunidade con valores tradicionais a unha comunidade 
que, sen abandonar a súa cultura, está a se transformar.
e) As axudas para o acceso á vivenda e o desenvolvemento sociolaboral proporcionadas 
polos distintos entes públicos e privados foron outra peza chave destas actuacións. 
f) A procura de consenso entre os distintos grupos de interese á hora de realizar os 
realoxamentos foi outro factor facilitador do éxito das actuacións. É necesario, por 
tanto, involucrar os afectados e as organizacións que os representan na planificación, 
e facilitar a súa contribución (Hill e Hupe, 2011).

5.3. Ameazas

a) O racismo e a discriminación de que é obxecto a poboación xitana, como fenómenos 
persistentes na sociedade, ameazan gravemente o éxito das actuacións.
b) A situación económica actual impide ou limita o necesario apoio económico público 
e dificulta o acceso ao mercado laboral das familias.
c) A escaseza de vivendas sociais para levar a cabo os realoxamentos é outro elemento 
que pon en risco as actuacións. Esta escaseza débese á lexislación existente até o 
ano 2005, que permitía que as vivendas de provisión pública deixasen de pertencer 
ao parque social no momento da súa venda (Rodríguez, 2010). Neste tipo de viven-
das esquívanse dous graves problemas: os elevados prezos das vivendas libres e o 
prexuízo social existente á hora de lles alugar ou vender unha vivenda ás persoas 
de etnia xitana. 
d) A burocracia existente para a obtención das axudas públicas dificulta o proceso e, 
en ocasións, chega a impedilo.
e) A impopularidade das medidas aplicadas trae como consecuencia unha escasa pre-
disposición política a levalas a cabo.

5.4. Oportunidades

a) As actividades de reciclaxe supoñen para as familias chabolistas unha continuación 
natural dos seus labores tradicionais. Con iniciativas como o proxecto de reciclaxe de 
rodas no poboado de Culleredo ou o de reciclaxe de papel no poboado do Carqueixo 
conseguiríase alcanzar á vez dous importantes obxectivos: o desenvolvemento socioe-
conómico destas familias e o desenvolvemento ambiental da contorna. Xorde, por tanto, 
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a oportunidade de apostar por este tipo de proxectos sustentables, na liña dos green 
economy projects (Gago-Cortés e Novo-Corti, 2015b).
b) A localización das novas vivendas noutro tipo de contorna como o rural pode abrir 
novas posibilidades á hora de lle facilitar o acceso á vivenda a esta poboación. Nesta 
contorna as políticas de dispersión son máis doadas de aplicar e evitaríanse moitos 
dos problemas que supoñen as vivendas verticais para os membros deste colectivo, 
moitos deles derivados das actividades a que se dedican, cuxa realización esixe un 
espazo para o almacenamento de que non dispoñen as vivendas urbanas. Este tipo de 
realoxamento, levado a cabo no poboado do Carqueixo, obtivo moi bos resultados en 
canto ao desenvolvemento e a inclusión das familias na súa nova contorna. 
c) Ante a impopularidade das actuacións levadas a cabo polos poderes públicos nos 
poboados chabolistas, e tendo en conta a mellora do benestar social xeral que supón 
a desaparición destes núcleos marxinais, preséntase a oportunidade de aproveitar este 
aspecto positivo para realizar campañas de concienciación cidadá.

6. Conclusións e implicacións de política social, laboral e de vivenda

Ao longo deste traballo mostráronse as barreiras de acceso aos bens e servizos normali-
zados que teñen as persoas residentes en poboados chabolistas; estas persoas, ademais, 
sendo na súa maioría de etnia xitana, enfróntanse á persistencia dun alto grao de rexei-
tamento por parte da sociedade maioritaria. Vimos tamén a importancia que ten para 
as persoas xitanas chabolistas residir nunha vivenda adecuada, situada nunha contorna 
normalizada, xa que a vivenda constitúe un potente vehículo de inclusión social, que 
permite o acceso a toda unha serie de recursos que son imposibles de alcanzar cando 
se reside en hábitats degradados e segregados.

Dado o carácter multidimensional da exclusión, cómpre combinar diferentes métodos 
de intervención para facilitar a inclusión sociolaboral deste colectivo. De aí a impor-
tancia de que os poderes públicos deseñen e apliquen medidas específicas para estes 
grupos, encamiñadas a favorecer a súa convivencia en sociedade, e que igualen as 
súas posibilidades de acceso á vivenda e aos servizos normalizados ás que teñen os 
membros da sociedade maioritaria.

Igualmente, é preciso potenciar as políticas existentes en materia de vivenda e de inclu-
sión sociolaboral, tendo en conta os seus puntos fortes e as súas debilidades, tratando de 
anular as ameazas e aproveitando as oportunidades da contorna para reforzalas. Para iso, 
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debe contarse cunha firme vontade política de levar a cabo os convenios necesarios entre 
a comunidade autónoma e as correspondentes administracións locais e entidades sen 
ánimo de lucro, que permitan levar a cabo este tipo de actuacións. Esta vontade política 
terá necesariamente que ir acompañada dos medios técnicos precisos, así como dun 
correcto plan de desenvolvemento que coordine eficientemente os recursos dispoñibles.

No tocante ás políticas de acceso á vivenda, deben evitarse aquelas que xeren exclusión 
social e segregación xeográfica, como a construción de bloques específicos de vivendas 
destinados aos realoxamentos, xa que este tipo de medidas impide a necesaria creación 
de vínculos coa sociedade maioritaria, e adoita xerar barrios marxinais dentro das cida-
des. Como se observou, as actuais políticas de realoxamento consideran a necesidade 
dunha certa dispersión entre as vivendas normalizadas en que van residir as familias, 
co fin de promover a súa cohesión social.

É así mesmo importante que estas políticas leven aparelladas medidas de mellora 
e consecución de emprego,pois o acceso ao mercado produtivo é un dos principais 
elementos de inclusión social. Son moitas as dificultades que teñen os membros desta 
etnia para conseguiren un emprego normalizado, polo que os esforzos públicos deben 
encamiñarse nesta liña, co fin de lograr a independencia económica destas familias.

Desde o punto de vista económico, é necesario ter en conta que mellorar as condicións 
de vida do colectivo xitano supón asemade unha mellora do benestar social xeral. A 
desaparición dos asentamentos chabolistas evítalle ao resto da sociedade a dor ou a 
ofensa que lle causa ver estas manifestacións de pobreza na súa contorna. Ademais, a 
degradación paisaxística que adoitan provocar supón a perda de valor das vivendas e os 
terreos lindeiros, co que tamén se beneficiarían da súa desaparición os seus propietarios. 
Se as administracións locais deseñan correctamente estas intervencións, con medidas 
que teñan como fin conseguir que estas familias cheguen a ser independentes economi-
camente, evitarase a intervención e o gasto público continuo que supón o chabolismo.

Xa que logo, aínda que este tipo de medidas adoitan ser politicamente impopulares, é 
necesario que os poderes públicos locais aposten por elas como unha vía de mellora do 
benestar xeral de todos os veciños do municipio. Sería conveniente que á vez que se 
aplican este tipo de medidas, se faga unha campaña de concienciación e visibilización 
de todas as vantaxes que supoñen, xa que moitas veces o rexeitamento da sociedade a 
este tipo de políticas vén provocado polo descoñecemento do que realmente implican.
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Resumo

Analizamos aquí os conflitos xurdidos na aplicación da regulación legal das condicións laborais 
e de seguridade social ás persoas que prestan os seus servizos como traballadoras a bordo de 
plataformas marítimas, alén de na determinación da lexislación que rexe o seu caso concreto. 
Sobre tales conflitos tiveron que pronunciarse os tribunais, e é na principal xurisprudencia que se 
repara neste traballo, que se realizou tendo en conta a interpretación e aplicación das normas que 
fan tanto os tribunais españois como o mesmo Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Ademais, 
comprobamos a escasa presenza de normas especificamente laborais e de seguridade social que 
regulen o traballo destes profesionais. 

Palabras chave: lexislación, xurisdición, traballadores, plataforma marítima.

Abstract

We analyse here the conflicts that arise in the implementation of the legal regulation of labour and 
social security conditions of people who offer their services as workers aboard offshore platforms, 
in addition to the conflicts encountered in determining the applicable law in this case. The courts 
have had to rule on such disputes, and in this paper we focus on the main case law, considering 
the interpretation and application of the rules that make both Spanish courts as the same Court of 
European Union. Also, we check the limited presence of specific labour and social security rules 
governing the work of these professionals.

Keywords: Legislation, Jurisdiction, Workers, Offshore platforms.
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I. Introdución

1. O do mar é un traballo senlleiro precisamente polo medio en que se realiza. E tamén 
complexo, pola presenza como centro de traballo non só do buque, senón tamén das 
plataformas marítimas. É da actividade laboral que se presta nestas últimas que se ocu-
pa este traballo, pois, a diferenza da figura do buque como centro de traballo móbil ou 
itinerante, as plataformas marítimas non contan cun nivel de estudos xurídicos que se 
atope en correspondencia coa súa importancia e identidade, cando menos no que se refire 
á disciplina xurídica do dereito do traballo e a seguridade social. Así, atopámonos cun 
traballo de produción continua 24 horas, 365 días ao ano, en que se utiliza tecnoloxía 
de vangarda e en que as condicións de prestación da actividade poden poñer en perigo a 
vida dos traballadores, ben sexa pola posibilidade de se produciren accidentes laborais 
(derramamentos de substancias tóxicas, riscos de incendios e explosións etc.) ou ben 
porque o ambiente de traballo é altamente perigoso e insalubre (ruídos elevados, altas 
temperaturas, réxime de traballo en quendas etc.). Por todo iso haberá que protexer os 
traballadores e, daquela, ver cales son as normas que regulan os seus dereitos.

Podemos adiantar que a normativa que regula as relacións laborais dos traballadores de 
plataformas marítimas é escasa, por non dicir inexistente, o que leva en moitos casos 
a verdadeiras peregrinacións xurídicas para identificar a normativa aplicable ao caso 
concreto; dificultade esta á cal cómpre engadírmoslle a que representa que os devandi-
tos traballadores poidan estar suxeitos a máis dunha lexislación nacional en materia de 
seguridade social. Así as cousas, a demanda dun traballo decente non resulta suficiente 
para garantir todos os dereitos dos traballadores das plataformas marítimas, que deberían 
estar protexidos por unha regulación propia ou ser incluídos nas xa existentes. A protec-
ción social, en concreto os niveis desta protección, son esenciais para a recuperación, o 
desenvolvemento inclusivo e a xustiza social (Carril Vázquez, 2015).

O estudo que presentamos articúlase en cinco partes máis unhas conclusións, cunha 
listaxe de bibliografía de referencia ao final. Nesta primeira parte quixemos presentar 
e xustificar o motivo do artigo. A segunda trata a protección dos traballadores de pla-
taformas marítimas na normativa internacional. A terceira dedícaselle á protección dos 
traballadores de plataformas marítimas na Unión Europea (UE), isto é, na normativa 
específica comunitaria. Na cuarta e na quinta parte, por último, abórdanse a normativa 
española de aplicación e a xurisprudencia desenvolvida ao respecto.

coNflitos NA APlicAcióN dA leXislAcióN dAs coNdicióNs lAborAis e de seGuridAde sociAl 
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II. A protección internacional dos traballadores de plataformas marítimas

2. A primeira norma internacional do noso interese é a Convención sobre alta mar aprobada 
en Xenebra o 29 de abril de 1958 pola Organización das Nacións Unidas (ONU). Nela 
non se fai mención expresa ás plataformas marítimas, soamente se fala da colocación de 
cables e tubaxes no leito mariño («todo estado ten dereito de tender sobre o leito da alta 
mar cables e tubaxes submarinos», art. 26), mais dalgunha maneira parece estar creando 
o dereito a establecer instalacións en alta mar, sen concretar nada sobre infraestruturas 
ou construcións como as plataformas marítimas.

Posteriormente aprobouse a Convención das Nacións Unidas sobre o dereito do mar, asi-
nada en Montego Bay (Xamaica) o 10 de decembro de 1982 e de que a UE se converteu 
en parte mediante a Decisión 98/392/CE do Consello, do 23 de marzo de 1998. No art. 
56, epígrafes a) e b).i), desta convención regulouse o dereito xurisdicional dos estados, 
dentro da súa zona económica exclusiva, ao «establecemento e uso de illas artificiais, 
instalacións e estruturas»; e no art. 60 atribúeselles aos estados a xurisdición sobre estas 
construcións e un dereito exclusivo de construílas, autorizalas e regulamentalas, alén de 
se dispor que o estado ribeirego terá xurisdición exclusiva en materia de leis e regulamen-
tos aduaneiros, fiscais, sanitarios, de seguridade e de inmigración (art. 60.2) (Rodríguez 
Cope, 2005). Finalmente, a norma sinala que estas instalacións e estruturas non posúen 
a condición xurídica de illas nin teñen mar territorial propio, e que a súa presenza non 
afecta á delimitación do mar territorial, da zona económica exclusiva ou da plataforma 
continental (art. 60.8).

Como se pode apreciar, das dúas normas indicadas, unha delas non menciona as plata-
formas e a outra unicamente se refire á xurisdición e a soberanía sobre certas estruturas 
entre as que se poden incluír as plataformas marítimas («illas artificiais, instalacións e 
estruturas»). Podemos dicir daquela, sen lugar a dúbida, que as plataformas marítimas 
no dereito internacional teñen unha escasa regulación. 

3. O dereito internacional do traballo, a través dos convenios da Organización Internacio-
nal do Traballo (OIT), clasificou os traballadores do mar, mais sen distinguir de maneira 
específica aqueles que desempeñan o seu labor a bordo de plataformas marítimas: fálase 
de xente de mar, pescadores e traballadores portuarios. Esta ausencia sorpréndenos, aínda 
que ten certa lóxica, dado que, en primeiro lugar, a OIT non aprobou nin un só convenio 
específico sobre estes traballadores do mar; e, en segundo lugar, as contadísimas ocasións 
en que se alude a eles son xustamente para excluílos. Así, no Convenio da OIT sobre a 
seguridade social da xente do mar, 1987, C165, sinálase o seguinte:
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Artigo 1

Para os efectos deste convenio:

[...]

c) a expresión xente de mar comprende as persoas ocupadas en calquera calidade a bordo dun 
buque de navegación marítima que estea dedicado ao transporte de mercadorías ou de pasaxeiros 
con fins comerciais, ou que sexa utilizado para calquera outra finalidade comercial ou sexa un 
remolcador de navegación marítima, coa exclusión das persoas ocupadas en:

[...]

(ii) embarcacións tales como plataformas petroleiras e de perforación, cando non están a nave-
gar; a decisión relativa aos buques e plataformas a que se refiren os incisos i) e ii) corresponde á 
autoridade competente de cada país, logo de consulta coas organizacións máis representativas 
de armadores e xente de mar.

De maneira que para o C165 os traballadores de plataformas marítimas quedan fóra do 
seu ámbito regulador. 

4. Pola súa vez, a importante publicación do Convenio da OIT sobre traballo marítimo, 
2006, CTM 2006, considerado como fundamental na protección dos traballadores do mar, 
deixou de lado de novo estes traballadores que tamén realizan a súa actividade no mar e 
en todo o mundo. No CTM 2006 a definición de xente de mar ou mariño/a que figura no 
art. II.1.f) abrangue «toda persoa que estea empregada ou contratada ou que traballe en 
calquera posto a bordo dun buque a que se aplique este convenio»; e o buque é definido 
no art. II.1.i) como «toda embarcación distinta das que navegan exclusivamente en augas 
interiores ou en augas situadas dentro de ou nas inmediacións de augas abrigadas ou de 
zonas en que rexan regulamentacións portuarias».

Para a xente do mar no sentido recollido no CTM 2006 a entrada en vigor desta norma 
supuxo un reforzamento dos principios que rexen o seu traballo e dos seus dereitos fun-
damentais, unha maior información acerca dos dereitos que se lle recoñecen e do seu 
mellor exercicio, un maior control do cumprimento das condicións mínimas de vida e 
de traballo, o dereito a presentar queixas e reclamacións, tanto a bordo como en terra, 
ou mesmo a identificación inequívoca dos armadores con responsabilidade xeral para 
os efectos da aplicación deste convenio. Ora ben, sen deixar de recoñecer o papel deste 
texto fundamental para a xente do mar, para a protección das súas condicións de traballo, 
a realidade é que deixa marxinada unha parte de traballadores que terá que acudir á equi-
paración e á analoxía entre buque e plataforma que se efectúe dentro dos ordenamentos 
nacionais para a súa aplicación.
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III. A protección dos traballadores de plataformas marítimas na Unión Europea

5. Como puidemos apreciar até agora, a situación internacional da regulación das pla-
taformas marítimas podería cualificarse de abandono. Comprobaremos agora cal é a 
situación na UE, que ocorre cos regulamentos ou directivas en que se trata o caso destes 
traballadores.

Aínda que con carácter xeral as directivas da UE en materia de dereito laboral son aplica-
bles a todos os sectores de actividade e todas as categorías de traballadores, no entanto, a 
xente de mar está excluída –ou pode quedar excluída– do ámbito de aplicación de varias 
directivas sen ningunha xustificación expresa. De feito, na actualidade non existe unha 
directiva específica que regule o réxime dos traballadores que prestan os seus servizos 
en plataformas marítimas, nin sequera un xenérico referente á xente do mar; o que hai é 
unha directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á xente de mar, a Directiva 
2015/1794, do 6 de outubro, pola que se modificar as directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE para incluír nelas a xente de mar, pero nada sobre 
os traballadores das plataformas que se sitúan en mar aberto. Os principais obxectivos da 
UE nesta materia son incrementar o nivel de protección dos dereitos recollidos na Carta 
dos dereitos fundamentais da UE na lexislación laboral europea, dun lado; e, do outro, 
garantir no seu seo unhas condicións de competencia equitativas entre os estados. Isto 
ademais de alcanzar os obxectivos xerais enunciados no art. 151 do Tratado de funcio-
namento da Unión Europea, é dicir, o fomento do emprego, a mellora das condicións de 
vida e de traballo, unha protección social adecuada e o diálogo social.

6. Así as cousas, o Consello de Ministros para o Desenvolvemento da Política Social 
da UE aprobou a Directiva 1794/2015 sobre inclusión de certos traballadores do mar 
despois de que a propia Comisión propuxese unha reforma para incluír este colectivo 
nas normativas europeas relativas aos dereitos dos traballadores. O mesmo Consello 
manifestouse en contra de que os traballadores do mar sufrisen un trato desigual, xa que 
os estados membros podían, até o momento, excluílos da normativa vixente sen ter que 
xustificalo ante ningún órgano europeo. Isto provocaba que en función do país en que 
operasen, os traballadores deste sector se enfrontasen a unha situación xurídica diferente 
en función da normativa estatal e non da comunitaria.

Alén disto, a UE, a través da Directiva 2013/54/UE do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 20 de novembro de 2013, sobre determinadas responsabilidades do estado do 
pavillón en materia de cumprimento e control da aplicación do Convenio sobre o traballo 
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marítimo, de 2006, e a Decisión 2007/431/CE do Consello, do 7 de xullo de 2007, auto-
rizou os estados membros a ratificar o CTM 2006 canto antes. A finalidade da Directiva 
2013/54/UE é establecer normas para asegurar que os estados membros cumpran efec-
tivamente as súas obrigas como estado do pavillón polo que respecta á aplicación das 
partes pertinentes do CTM 2006. Esta directiva non afecta á aplicación das directivas 
2009/13/CE e 2009/21/CE, así como tampouco á de ningunha mellora das condicións de 
vida e traballo para a xente do mar. Ordénase nela, para alén, que os estados membros 
adopten as disposicións legais, regulamentarias e administrativas necesarias para lle dar 
cumprimento ao que dispón como moi tarde o 31 de marzo de 2015.

7. Como vemos, a regulación da UE sobre a materia que nos ocupa é pouco menos que 
inexistente, mais outro tanto podemos dicir sobre a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza 
da Unión Europea (TXUE), pola pouca casuística que existe no tocante aos traballadores 
que prestan servizos en plataformas marítimas. Podemos referirnos unicamente á Sentenza 
do 17 de marzo de 2012 (C-347/10), en que o TXUE analizou o caso dun traballador 
empregado nunha plataforma de extracción de gas situada na plataforma continental 
adxacente aos Países Baixos, ao cal se lle denegou o dereito a cobrar unha pensión de 
incapacidade. Neste caso o TXUE determinou que «segundo o artigo 13, apartado 2 letra 
a) do Regulamento n.º 1408/71, a persoa que exerza unha actividade por conta allea no 
territorio dun estado membro estará sometida á lexislación deste estado, mesmo cando 
resida no territorio doutro estado membro».

A cuestión aquí debatida foi a norma que cumpría aplicar, ben a do lugar onde se realizaba 
a actividade, que non era outro que unha plataforma situada fóra das augas territoriais 
neerlandesas, ou ben a do territorio nacional neerlandés, cuxo goberno, xunto coa empresa, 
se ativeron ao alcance do Regulamento n.º 1408/71. Así, discutiuse a aplicabilidade do 
dereito da UE ás plataformas continentais, sobre o cal se determinou que a plataforma 
continental adxacente a un estado membro está sometida á súa soberanía, aínda que de 
maneira funcional e limitada, e que para os efectos de aplicación do dereito da UE debe 
considerarse o traballo levado a cabo en instalacións fixas ou flotantes situadas sobre 
a devandita plataforma no marco das actividades de explotación do devandito estado. 
Deste xeito, por exemplo, o estado membro que se beneficia das prerrogativas económi-
cas da explotación de recursos en parte da plataforma continental non pode subtraerse 
á aplicación das disposicións de dereito da UE dirixidas a garantir a libre circulación 
dos traballadores que exercen a súa actividade profesional en tales instalacións, malia 
os estados membros conservaren a súa competencia para determinar os requisitos de 
afiliación (Carril Vázquez, 2015).

coNflitos NA APlicAcióN dA leXislAcióN dAs coNdicióNs lAborAis e de seGuridAde sociAl 
Aos trAbAllAdores de PlAtAforMAs MArítiMAs

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 129-145



136

IV. A protección dos traballadores de plataformas marítimas en España

8. No tocante á protección social dos traballadores que prestan servizos en plataformas 
marítimas en España, cabe notarmos, en primeiro lugar, que ao igual que o resto da 
cidadanía están amparados pola Constitución española:

Artigo 40

[...]

2. Ademais, os poderes públicos fomentarán unha política que garanta a formación e readaptación 
profesionais, mirarán pola seguridade e hixiene no traballo e garantirán o descanso necesario, 
mediante a limitación da xornada laboral, as vacacións periódicas retribuídas e a promoción de 
centros adecuados.

Artigo 41

Os poderes públicos manterán un réxime público de seguridade social para todos os cidadáns, que 
garanta a asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade, especialmente 
en caso de desemprego. A asistencia e prestacións complementarias serán libres.

[...]

Artigo 43

1. Recoñécese o dereito á protección da saúde.

2. Correspóndelles ós poderes públicos organizaren e tutelaren a saúde pública mediante medidas 
preventivas e as prestacións e servicios necesarios. No tocante a iso a lei establecerá os dereitos 
e deberes de todos.

3. Os poderes públicos fomentarán a educación sanitaria, a educación física e mailo deporte. 
Tamén facilitarán a adecuada utilización do lecer.

Dito isto, cómpre citarmos o Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e mariña mercante, de acordo con 
cuxo art. 9.4 unha plataforma marítima é «todo artefacto ou instalación susceptible de 
realizar operacións de exploración ou explotación de recursos marítimos ou de destinarse 
a calquera outra actividade, situados sobre o leito do mar, ancorados ou apoiados nel». De 
igual modo a define no art. 59.1 a Lei 14/2014, do 24 do xullo, de navegación marítima, 
que sinala ademais o seguinte no art. 59.2: «por encontrarse permanentemente suxeita 
ao fondo das augas, a plataforma fixa ten a consideración de ben inmoble de acordo co 
Código civil» (Gabaldón García e Ruíz Soroa, 2006). Trátase por tanto dunha concepción 
ampla e integradora no dereito marítimo de todo un conxunto de relacións xurídicas que 
nacen ou se desenvolven co mar (Domínguez Cabrera, 2004).
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Ademais para os efectos do noso Código de comercio as plataformas petrolíferas considé-
ranse buques, segundo dispón o art. 146 do Regulamento do rexistro mercantil aprobado 
polo Decreto do 14 de decembro de 1956, ao establecer que se lles dará a consideración 
de buques «non só ás embarcacións destinadas á navegación de cabotaxe ou altura, 
senón tamén aos diques flotantes, pontóns, dragas, gánguiles e calquera outro aparello 
flotante destinado ou que poida destinarse a servizos da industria ou comercio marítimo 
ou fluvial» (Carril Vázquez, 1999).

De por parte, para analizarmos as relacións de traballo e a protección destes traballa-
dores, é necesario coñecermos o réxime da Seguridade Social en que se inclúen, que 
como evidenciou a resolución da Dirección Xeral de Ordenación Xurídica e Entidades 
Colaboradoras da Seguridade Social do 1 de xuño de 1993 (Instituto Nacional da Se-
guridade Social, 1996) é o réxime especial dos traballadores do mar. Nesta resolución 
indícase que os traballadores ao servizo de plataformas marítimas se encadran entre os 
traballadores por conta allea incluídos no art. 7.1.a) da Lei xeral da Seguridade Social, é 
dicir, os que «presten os seus servizos nas condicións establecidas polo art. 1.1 do Estatuto 
dos traballadores, nas distintas ramas da actividade económica ou asimilados a eles, ben 
sexan eventuais, de temporada ou fixos, mesmo de traballo descontinuo, e incluídos os 
traballadores a distancia, e con independencia, en todos os casos, do grupo profesional 
do traballador, da forma e contía da remuneración que perciba e da natureza común ou 
especial da súa relación laboral».

E é que a súa peculiar actividade, e máis aínda, o lugar onde se realiza, son o que deter-
mina o seu encaixe nun réxime especial e non no réxime xeral. Como xa apuntou no seu 
día a exposición de motivos do texto refundido das leis que regulan o réxime especial 
da Seguridade Social dos traballadores do mar, aprobado polo Decreto 2864/1974, do 
30 de agosto, «o colectivo protexido [...] queda constituído polos que do mar, directa ou 
indirectamente, obteñen o medio fundamental de subsistencia», de modo que a protección 
dispensada «depende do feito verdadeiro de traballo no mar ou para o mar e de vivir da 
compensación económica que esta circunstancia proporcione». Arestora o que determina 
a súa inclusión neste réxime é o art. 3 da Lei 47/2015, do 21 de outubro, reguladora da 
protección social das persoas traballadoras do sector marítimo-pesqueiro, en que se re-
coñece de xeito expreso o encadramento nel dos traballadores de plataformas marítimas:

Artigo 3. Traballadores por conta allea

Quedarán comprendidas no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar as 
seguintes persoas traballadoras por conta allea:
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a) Persoas traballadoras que exerzan a súa actividade marítimo-pesqueira a bordo das embar-
cacións, buques ou plataformas seguintes, e figuren no seu rol como técnicos ou tripulantes:

1.º De mariña mercante.

2.º De pesca marítima en calquera das súas modalidades.

3.º De tráfico interior de portos.

4.º Deportivas e de recreo.

5.º Plataformas fixas ou artefactos ou instalacións susceptibles de realizar operacións de ex-
ploración ou explotación de recursos mariños, sobre o leito do mar, ancorados ou apoiados nel

[...]

9. Non cabe dúbida, daquela, de que estes traballadores están enmarcados no réxime 
especial do mar. Isto ten importantes consecuencias sobre os dereitos dos traballadores 
de plataformas marítimas, en particular no tocante ás prestacións a que se lles dá acceso 
(art. 14 da Lei 47/2015): 

Artigo 14. Prestacións

1. Ás persoas traballadoras comprendidas no campo de aplicación deste réxime especial e, de 
ser o caso, aos seus familiares ou asimilados, concederáselles, na extensión, termos e condi-
cións que se establecen na presente lei e nas disposicións regulamentarias que lles sexan de 
aplicación, as prestacións seguintes:

a) Asistencia sanitaria nos casos de maternidade, enfermidade común ou profesional e de acci-
dentes, sexan ou non de traballo, tanto en territorio nacional como a bordo e/ou no estranxeiro.

b) Recuperación profesional, cuxa procedencia se aprecie en calquera dos casos que se men-
cionan no punto anterior.

c) Prestación económica por incapacidade temporal.

d) Prestación económica por maternidade.

e) Prestación económica por paternidade.

f) Prestación económica por risco durante o embarazo.

g) Prestación económica por risco durante a lactación natural.

h) Prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade 
grave.

i) Prestación económica por incapacidade permanente.

j) Prestación económica por xubilación.

k) Prestacións económicas por morte e supervivencia.
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l) Prestacións familiares.

m) Prestacións por desemprego nos seus niveis contributivo e asistencial.

n) Prestacións por cesamento de actividade.

ñ) Prestacións asistenciais e servizos sociais en atención a continxencias e situacións especiais 
derivadas do traballo no mar.

o) As prestacións por servizos sociais que se poidan establecer en materia de formación e 
rehabilitación de persoas con discapacidade e de asistencia ás persoas maiores, así como 
naqueloutras materias en que se considere conveniente.

2. Igualmente, e como complemento das prestacións comprendidas no punto anterior, pode-
ranse outorgar os beneficios da asistencia social.

Por último, cabe sinalarmos a obriga que a norma establece para os empresarios que deban 
empregar traballadores incluídos no campo de aplicación deste réxime especial, como 
requisito previo indispensable para a iniciación das súas actividades, de se inscribiren 
no rexistro que para ese efecto levará a entidade xestora, comprensivo de empresas, 
embarcacións e instalacións (art. 7).

Como cabe observarmos, no noso país as plataformas están asimiladas aos buques, polo 
que no tocante á xurisdición competente para coñecer os posibles litixios xurdidos e a 
aplicación dos dereitos sociais dos traballadores a normativa de referencia é a do réxime 
especial dos traballadores do mar. 

V. Criterios xurisprudenciais na protección dos traballadores de plataformas ma-
rítimas dos tribunais españois

10. A xurisprudencia dos nosos tribunais, como fonte de coñecemento acerca do traballo 
nas plataformas marítimas, evidencia a súa peculiaridade como centro de traballo que 
adoita ser punto de converxencia de moi distintas normas. E é que, en efecto, falamos 
dunha actividade laboral no mar cunha forte connotación internacional, que adoita for-
mular conflitos na determinación da lexislación aplicable e do ordenamento xurídico 
polo que se rexen as condicións de traballo e de seguridade social dos traballadores que 
prestan servizos nas devanditas plataformas.

Sobre tales conflitos tiveron que pronunciarse os tribunais, cuxas resolucións se basean 
sempre na famosa Lei do pavillón, que neste caso vén determinada ben polo lugar de 
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matrícula da plataforma, ben polo lugar (plataforma continental) de soberanía nacional 
ou de augas internacionais onde está instalada. Non obstante, os litixios que propiciaron 
esta xurisprudencia non só versan sobre conflitos de leis (na súa contía inferiores), senón 
tamén sobre cuestións laborais e de seguridade social.

11. Así, atopámonos diversa casuística sobre os aspectos que se recollen a seguir.

a) Seguridade Social

Sobre conflitos derivados da afiliación ao réxime da Seguridade Social correspondente, 
podemos referir algúns pronunciamentos especialmente interesantes, como a STSX das 
illas Canarias 441/2008, do 31 de marzo (XUR/2008/162651). Nesta sentenza, derivada 
dunha solicitude de prestación por viuvez, debátese se o causante estaba ou non de alta 
na Seguridade Social, xa que prestara servizos para varios empregadores nos Estados 
Unidos, malia que non cotizara á Seguridade Social do devandito país, senón que rea-
lizaba o aseguramento para o risco de asistencia sanitaria e accidente de traballo con 
compañías privadas.

O TSX das illas Canarias considerou que o requisito de estar de alta ou en situación 
asimilada no momento do feito causante debe ser obxecto dun tratamento flexible e mo-
ralizado polos tribunais en atención a razóns humanitarias, sempre que tendo cotizado o 
período mínimo esixido non pareza unha diminución da seguridade social. Así, tendo en 
conta a situación de asimilado á alta ao atoparse en situación de paro involuntario, unido 
isto a unha traxectoria de longa vida laboral con períodos de subsidio por desemprego en 
España, entendeuse demostrado o animus laborandi do causante, de maneira que o TSX 
considerou –como xa o fixera o tribunal de instancia– a situación de asimilado á alta ao 
falecemento do causante. Ademais, a falta de carencia argumentada tampouco é tida en 
conta, xa que computa os cincocentos días desde a data da inscrición como demandan-
te de emprego, pois a doutrina da paréntese aplícase ao período de paro involuntario, 
subsidiado ou non, durante o cal unha persoa permaneza inscrita como demandante de 
emprego. Daquela, ditamínase que procede conceder a prestación.

No mesmo sentido, véxase a STSX de Cataluña 5543/2003, do 18 de setembro 
(AS/2003/3647); a STSX de Aragón 1383/2004, do 7 de decembro, e a STSX de Madrid 
475/2012, do 26 de decembro.
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b) Xubilación

En materia de xubilación os nosos tribunais determinaron o dereito á aplicación dos coe-
ficientes redutores da idade mínima dos traballadores que prestan servizos en plataformas 
marítimas, polas especiais circunstancias de penosidade, perigo, continua separación da 
familia e afastamento do fogar en que desempeñan o seu traballo. Esta era unha posibi-
lidade incluída no art. 37.3 do Decreto 2864/1974. Os coeficientes redutores aplícanse 
ao tempo de traballo efectivamente realizado nas citadas actividades, de acordo co Real 
decreto 1311/2007, do 5 de outubro, polo que se establecen novos criterios para determinar 
a pensión de xubilación do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do 
mar, en que se dispón un coeficiente redutor da idade de xubilación do 0,35 para os traba-
lladores de plataformas petrolíferas durante os períodos efectivamente traballados nelas.

Neste sentido, véxanse as seguintes sentenzas: STSX de Aragón 879/2010, do 29 de 
novembro (XUR/2011/49660); STSX de Cataluña 5743/2010, do 13 de setembro 
(AS/2010/2269); STSX de Estremadura 293/2010, do 1 de xuño (XUR/2011/208144); 
STSX de Galicia 2327/2011, do 26 de abril (XUR/2011/208144); STSX de Galicia 
2360/2012, do 23 de abril (XUR/2012/152282); STSX de Cataluña 567/2012, do 23 de 
xullo; STSX de Galicia 1331/2013, do 27 de febreiro (XUR/2013/138162); e STSX de 
Galicia 1818/2013, do 15 de marzo (AS/2013/2310).

c) Invalidez

En materia de invalidez, os tribunais manifestaron en diversas sentenzas que, a teor do 
disposto no art. 59.2 do Regulamento xeral da Lei 116/1969, do 30 de decembro, sobre 
o réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar, «as pensións de inva-
lidez [...] a que os acollidos a un ou outro de ambos os réximes (xeral e especial) poden 
ter dereito en virtude das normas que os regulan, serán recoñecidas, segundo as súas 
propias normas, pola entidade xestora do réxime onde o traballador estivese cotizando 
no momento de solicitar a prestación, tendo en conta a totalidade de períodos a que se 
refire o número anterior e coas excepcións seguintes: [...] c) cando o traballador non 
reunise en ningún de ambos os réximes, computadas separadamente as cotizacións a 
eles efectuadas, os períodos de carencia precisos para causar dereito á pensión, poderán 
sumarse para ese efecto as cotizacións efectuadas a ambos os réximes. En tal caso a 
pensión outorgarase polo réxime en que teña acreditado maior número de cotizacións». 
Xa que logo, de reunir os requisitos no réxime especial do mar, debe recoñecérselles aos 
traballadores o dereito a unha prestación incapacidade permanente. Por todas, véxase a 
STSX de Asturias 509/2011, do 25 de febreiro (XUR/2011/143060), a que pertence a cita.

coNflitos NA APlicAcióN dA leXislAcióN dAs coNdicióNs lAborAis e de seGuridAde sociAl 
Aos trAbAllAdores de PlAtAforMAs MArítiMAs

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 129-145



142

d) Accidentes de traballo

Canto aos accidentes de traballo, a xurisprudencia sinalou a súa conformidade co re-
gulado no art. 11 do Regulamento de seguro de accidentes de traballo, aprobado polo 
Decreto do 22 de xuño de 1956, cuxo último parágrafo dispón que gozarán dos benefi-
cios reparadores tanto os traballadores como os seus habentes causa cando o accidente 
ocorrese no cumprimento da misión temporal que se lles confiase fóra de España, o que 
se reitera na Orde do 15 de abril de 1969, por todo o cal mentres tales actividades sexan 
accidentais ou de tempada, aquela área de actuación non está limitada nin á terra nin ás 
augas xurisdicionais.

Véxase a STS do 20 de abril de 1981 (RX/1981/1761), e, no mesmo sentido, a STSX 
de País Vasco do 19 de maio de 1992 (AS/1992/2473); a STSX de Castela e León/
Valladolid 962/2010, do 15 de setembro (XUR/2010/343255); e a STSX de Castela e 
León 2894/2011 do 18 de novembro (2894/2011/424417).

e) Contratos de traballo

Outras cuestións laborais expostas ante os nosos tribunais polos traballadores de que 
nos ocupamos teñen relación co contrato de traballo e a súa natureza. A este respecto, 
os tribunais sinalaron que os seus contratos están encadrados no art. 1.1 do Estatuto dos 
traballadores e cumpren os requisitos de voluntariedade, natureza persoalísima e retribuída 
da prestación, dependencia e carácter alleo de froitos e riscos inherentes ao contrato de 
traballo que as partes subscriben; isto para alén de concretaren que a dependencia non 
se neutraliza aínda que os traballadores dispoñan de certa autonomía nas súas tarefas 
concretas como consecuencia da actividade que leven a cabo (STS 1412/2006, do 10 de 
xullo, e STSX de Galicia 512/2006, do 14 de xullo, XUR/2009/5651).

Polo demais, para que os tribunais españois sexan competentes para coñecer de todo aquilo 
relacionado co contrato cómpre que este teña lugar por medio dunha oferta realizada en 
España a través de consignatario/a, por empresas españolas ou para traballos que se han 
de prestar en chan español (STSX de Galicia do 16 de febreiro de 1996, AS/1994/702).

f) Despedimento

Os tribunais tamén se pronunciaron en materia de despedimento, e cabe salientarmos ao 
respecto a STSX de Galicia do 11 de xaneiro de 1994 (AS/1994/204), sobre un despe-
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dimento disciplinario. Tendo en conta que os servizos que se prestan nunha plataforma 
petrolífera situada en alta mar contan con características moi similares ás dun buque, 
considérase que existe unha esixencia disciplinaria de maior intensidade que en calquera 
relación laboral que se desenvolva en terra, xa que as alteracións que quebranten a ne-
cesaria xerarquía e dependencia poden ter consecuencias moito máis graves, que poden 
recaer mesmo sobre a convivencia de todos os traballadores. Así as cousas, os incum-
primentos contractuais graves e culpables por parte dos traballadores son susceptibles 
de despedimento.

VI. Conclusións

Primeira. Á hora de analizar a protección social dos traballadores de plataformas ma-
rítimas cómpre termos en conta o lugar onde este colectivo presta os seus servizos: a 
plataforma, un centro de traballo peculiar pola súa situación, que pode dar pé á confluen-
cia de diversas leis nacionais e internacionais e distintos sistemas de seguridade social 
(tantos como estados).

Segunda. Da asimilación das plataformas marítimas aos buques resulta que a lexisla-
ción aplicable aos traballadores que prestan nelas os seus servizos é a Lei do pavillón, 
ou lei de abandeiramento da plataforma, construída sobre a ficción de que esta é parte 
integrante do territorio do Estado. Isto conduce, en principio, á aplicación da lexislación 
sobre seguridade social da nacionalidade da plataforma. Deste xeito, os traballadores 
de plataformas marítimas españolas quedan comprendidos no campo de aplicación da 
normativa española da Seguridade Social, e máis en concreto no réxime especial de 
traballadores de mar.

Terceira. A casuística de fraudes nos abandeiramentos de buques, cuxo caso é semellante 
ao das plataformas marítimas, trouxo consigo unha regulación internacional que ben 
non menciona as plataformas ou ben de modo específico as exclúe abertamente, como 
a Convención sobre alta mar aprobada en Xenebra o 29 de abril de 1958 pola ONU, 
ou a Convención das Nacións Unidas sobre o dereito do mar, asinada en Montego Bay 
(Xamaica) o 10 de decembro de 1982.

Cuarta. A publicación do Convenio da OIT sobre traballo marítimo, 2006, CTM 2006, 
supuxo unha oportunidade desaproveitada para recoñecer de forma máis explícita os 
traballadores de plataformas marítimas, xa que dentro na cerna do seu desenvolvemento 
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se atopa a necesidade de procurar un novo instrumento para os gobernos, os armadores e 
a xente de mar comprometidos cos principios do traballo decente, que poida actualizarse 
de xeito doado e que facilite a aplicación e o control da normativa.

Quinta. Os mesmos dereitos estipulados para a xente de mar polo CTM 2006 terán que 
serlles recoñecidos aos traballadores españois tras a súa ratificación polo Goberno de 
España, pola asimilación ao buque das plataformas marítimas na nosa normativa; entre 
outros, o dereito á protección da saúde, á atención médica, a medidas de benestar e a 
outras formas de protección social. E, dentro dos límites da xurisdición, cumprirá asegu-
rarlles os mesmos dereitos no emprego e idénticos dereitos sociais que á xente de mar.

Sexta. Os tribunais laborais foron suplindo e corrixindo as deficiencias lexislativas 
existentes en defensa da aplicación da lexislación laboral e da Seguridade Social es-
pañola aos traballadores de plataformas marítimas españois, e fixérono defendendo a 
súa competencia para coñecer este tipo de asuntos, independentemente das normas que 
deban entrar en xogo.

Sétima. En definitiva, cabe chamarmos a atención sobre o pouco esforzo dos órganos 
nacionais e internacionais na tarefa de estableceren unha normativa específica sobre as 
plataformas marítimas. As normas xurídicas e os convenios internacionais sobre o traballo 
no mar están pensados exclusivamente para os buques, polo que existen notables lagoas 
xurídicas en materia de plataformas marítimas, as cales poderían, porén, ser liquidadas 
polos operadores lexislativos nacionais e mesmo supraestatais. Dado que a mobilidade 
transnacional nestas plataformas constitúe un fenómeno en alza, co obxecto de garan-
tir unha tutela eficaz dos traballadores españois que abandonan as nosas fronteiras no 
exercicio da súa carreira profesional, sería necesario que se establecesen os mecanismos 
substantivos e procesuais pertinentes para evitar a súa desprotección.
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Resumo
Unha das moitas particularidades do traballo no mar, en concreto nos buques mercantes, é que 
os traballadores deben permanecer no centro de traballo, o buque, unha vez finalizada a xornada 
laboral. Non cabe dúbida da responsabilidade dos empresarios no tocante aos danos para a súa 
saúde que calquera traballador/a poida sufrir no seu traballo e durante a súa xornada laboral, mais 
até aí chega a súa responsabilidade, como sucede no resto de actividades laborais. Con todo, no 
mar, o buque non é só o lugar de traballo, tamén é a vivenda dos mariños, e podemos afirmar que 
as condicións de vida destes non son máis que unha continuación das súas condicións de traballo; 
ora ben, como debe considerarse un dano na saúde dos mariños nese intervalo de tempo non la-
boral que permanecen no centro de traballo, o buque? A xurisprudencia, por medio de numerosas 
sentenzas, estableceu o nexo causal entre o traballo dos mariños e o dano que poidan sufrir a bordo 
fóra da súa xornada laboral.
Neste estudo tomouse o ruído como fío condutor da relación entre a responsabilidade dos empre-
sarios e os danos que poden sufrir os traballadores non só na súa xornada laboral, senón tamén fóra 
dela. Mais que normativas sobre ruído se deben aplicar a ese período non laboral? Tecnicamente 
falando, trataríase de ruído laboral durante as oito horas da xeira e de ruído ambiental o resto da 
xornada, polo que entraría en escena non só a corresponsabilidade das autoridades (marítimas?, 
laborais?, de saúde pública?), senón tamén a normativa ambiental. Pola súa vez, o ámbito mundial 
do transporte marítimo trae consigo a aplicación de normativa internacional. No entanto, a pesar 
das variadas responsabilidades e das variadas normativas de aplicación, preguntámonos: fronte 
ao ruído a bordo, están os mariños protexidos?
Palabras chave: buques mercantes, ruído, bandeira española.

Abstract
One of peculiarities of work at sea, in particular on merchant ships, is that the worker must 
remain at his workplace, on the ship, once his working shift has finalized. There is no doubt of 
the employers responsibility in regards to the health damages a worker can suffer in his job and 
during his working hours, but this is where his responsibilities end, as in other labour activities. 
However, at sea, the ship is not only the workplace, it is also the home of the marine and we can 
affirm that the conditions of life are not more than a continuation of his working conditions, but 
how ought we to considerer health damages to the marine in this interval of time, non-working 
hours, and who remains in the workplace, on the ship?. Jurisprudence, by means of numerous 
sentences, has established the causal link between the work of the marine and the damage, which 
he could suffer on board on his leisure time.
In this study we adopt acoustic noise as a link between the responsibility of the employer and 
the damages that a worker may suffer, not only during his working shift, but also out of it. But 
what regulations must we apply to this during non-working periods?. Technically speaking, we 
refer to noise as that produced during the 8 hours of work and environmental noise during the 
rest of the day, by which the co-responsibilities of the authorities (maritime? labour? public 
health?) would enter into scene, as well as the environmental rules. In turn, the global stage of 
maritime transport brings about in its self the application of international rules. Nevertheless, 
in spite of the varied responsibilities and of the diverse rules of application, we ask ourselves 
in regards to the noise on board, is the marine protected?
Keywords: Merchant ships, Noise, Spanish flag.

Julio louro rodríGuez

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 147-169



149

1. Introdución

O ruído defínese como un son non desexado. As razóns para que non sexa desexado 
poden ser variadas: porque é desagradable, porque é alto ou, sinxelamente, porque non 
é o momento. Sen dúbida, ten moito de subxectivo: o que para algunhas persoas resulta 
desapracible, para outras todo o contrario; o que para unhas é alto, para outras é baixo, 
hai quen cando está concentrado/a ou tratando de durmir non o soporta, e a outra xente 
resúltalle relaxante. A súa percepción é similar á da temperatura, cada persoa percíbea á 
súa maneira e, sexa a que for, sempre haberá unha porcentaxe de descontentos.

Ora ben, independentemente da visión subxectiva, os altos niveis de ruído supoñen un 
serio problema para as sociedades avanzadas1, que, por medio dos seus investigadores, 
constataron o alcance do problema: accidentes, enfermidades, alteracións do sono, 
irritabilidade, baixo rendemento, desconforto... Preocupadas por iso, hai xa non poucos 
anos que se trata de controlar o ruído, con resultados variados: por exemplo, ademais 
do notable descenso dos decibeles procedentes de vehículos (coches e camións) nestes 
últimos anos en Europa, en 2014 a Eurocámara aprobou o Regulamento (UE) n.º 540/2014 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, sobre o nivel sonoro dos 
vehículos de motor e dos sistemas silenciadores de recambio, e polo que se modifica 
a Directiva 2007/46/CE e se derroga a Directiva 70/157/CEE, que obriga a reducir os 
decibeles en coches e camións respectivamente, cun calendario que se estende até 2026.

Desde o punto de vista normativo, cómpre distinguirmos entre o ruído laboral, cunha 
xornada de 8 horas, e o ruído extralaboral ou ruído ambiental, que abranguería as 16 
horas restantes do día. A normativa sobre ruído laboral está clara. O ruído ambiental 
xa é máis complexo de tratar: non é o mesmo soportar ruído de día que de noite; nin 
o é aguantalo na rúa ou na casa; nin tampouco é o mesmo facelo tomando un viño 
que intentando concentrarse na lectura. Así as cousas, estes son os parámetros que se 
teñen en conta á hora de establecer os niveis máximos de ruído ambiental: día, noite, 
tarde, vías públicas, interior das vivendas, dormitorios, colexios, hospitais, discotecas... 

Sobre o alcance do problema, a Organización Mundial da Saúde (OMS) considera o 
ruído como o segundo problema ambiental en canto danos á saúde, só por detrás do 
impacto da calidade do aire. O estudo sobre as consecuencias para a saúde do ruído 

1 Non é que as non avanzadas non o teñan, mais contan con problemas maiores, como a fame, a falta de 
auga ou mesmo as guerras.
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de estradas, ferrocarrís e tráfico aéreo do National Institute for Public Health and the 
Environment (2014), realizado en trinta tres países europeos por encarga da Comisión 
Europea, recolle as seguintes cifras sobre o impacto do ruído na poboación: a) nove-
centos dez mil casos, a maiores, de hipertensión; b) corenta e tres mil admisións hos-
pitalarias ao ano; e c) cando menos dez mil mortes prematuras ao ano relacionadas con 
enfermidades coronarias e derrames cerebrais. Estes datos, segundo explica o informe, 
son provisionais e considérase probable que as cifras reais sexan maiores. Mentres tanto, 
os expertos da OMS (1999) están a revisar as súas orientacións en relación co ruído.

Unha vez exposto o alcance do problema do ruído sobre a saúde humana, vexamos as par-
ticularidades do ruído no sector marítimo. O traballo no mar divídese en dous subsectores, 
a pesca e o transporte marítimo ou mariña mercante. Ambos, aínda que nalgúns aspectos 
relacionados coas condicións de traballo son ben diferentes, a respecto do aspecto que 
aquí nos trae, o ruído, non difiren moito na súa problemática. No entanto, neste estudo 
trataremos unicamente o ruído na mariña mercante (sen deixar por iso de recomendar 
estudos específicos sobre a pesca).

As características das condicións de traballo a bordo dos buques son moitas e moi 
variadas, polo que aquí nos referiremos tan só a aquelas que teñen que ver co noso 
obxecto de estudo, o ruído. Así, cómpre termos en conta que os buques son os artefactos 
dotados de movemento máis grandes construídos polo ser humano. Esa capacidade 
de movemento débese aos xigantescos motores que os impulsan e que van orixinar 
elevados niveis de ruído e de vibracións. Outro dos seus trazos é que navegan decote 
e só recalan nos portos para levaren a cabo operacións de carga e descarga; nestas 
circunstancias, as xornadas laborais organízanse en tres grupos cada oito horas, e boa 
parte dos tripulantes traballan a quendas e en horario nocturno: de 00:00 a 04:00 h (e 
de 12:00 a 16:00 h), de 04:00 a 08:00 h (e de 16:00 a 20:00 h) e de 08:00 a 12:00 h (e 
de 20:00 a 24:00 h), o que supón que mentres parte desempeña o seu labor, outra parte 
dorme, e viceversa.

De por parte, como é fácil entender, as tripulacións deben vivir a bordo2. Iso quere 
dicir que o centro de traballo é tamén a vivenda dos mariños, e, por iso, alén do mo-
tor principal, os buques van dotados de maquinaria adicional: bombas, compresores, 
motores auxiliares, xeradores de corrente eléctrica, ventilación, calefacción, sistemas 
hidráulicos, pneumáticos etc., todos os cales xeran ruído e vibracións. Doutra banda, a 

2 O normal é que o ano se reparta en oito meses de embarque e catro de vacacións, nunha relación de 4/2 
ou de 6/3.
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dureza do medio, o mar, require de construcións sólidas, de aceiro, que é un excelente 
transmisor de ruído, vibracións e trepidacións. Resumindo, as condicións de vida a 
bordo son, practicamente, unha continuación das derivadas do traballo: ruído, vibra-
cións, inestabilidade, espazo vital reducido, afastamento...

En canto ao ámbito normativo, dado que o transporte marítimo é un fenómeno mun-
dial, alén das lexislacións nacionais existen normas internacionais para o regularen, de 
maneira que, por exemplo, un buque español estaría baixo as seguintes xurisdicións: a) 
nacional, coa Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, como 
texto máis representativo, baixo a supervisión e o control das inspeccións de traballo; 
b) comunitaria, representada pola Directiva 2003/10/CE e a Directiva 86/188/CEE3; e c) 
internacional, contexto en que a norma máis relevante é o Convenio internacional para 
a seguridade da vida humana no mar (SOLAS) promovido pola Organización Marítima 
Internacional (OMI), baixo a supervisión e o control das inspeccións de fomento, levadas 
a cabo por medio das capitanías marítimas. Outros organismos especializados da ONU 
con regulamentación sobre este sector e esta temática son a Organización Mundial da 
Saúde (OMS) e a Organización Internacional do Traballo (OIT).

A continuación describirase a evolución do tratamento do ruído na normativa nacional, 
europea e internacional, tanto no seu aspecto laboral como no ambiental, até chegar 
aos nosos días. A continuación referiremos os efectos interactivos do ruído con outros 
axentes químicos presentes no mundo marítimo. Finalizaremos este estudo cunhas breves 
conclusións.

2. O ruído laboral

2.1. Antecedentes normativos

a) Orde do 9 de marzo de 1971, pola que se aproba a Ordenanza xeral de seguridade 
e hixiene no traballo.
Artigo 1. Ámbito de aplicación

Ás disposicións desta ordenanza axustarase a protección obrigatoria mínima das persoas com-
prendidas no ámbito do sistema da Seguridade Social, co fin de previr accidentes e enfermidades 

3 Chama a atención a falta dunha normativa nacional e comunitaria, tamén relacionada co ruído, sobre os 
lugares de traballo no transporte marítimo.
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profesionais e de lograr as mellores condicións de hixiene e benestar nos centros e postos de 
traballo en que as ditas persoas desenvolvan as súas actividades.

En principio, cando menos de maneira explícita, non se exclúe o sector marítimo.

Artigo 31. Ruídos, vibracións e trepidacións

9. A partir dos 80 decibeles, e sempre que non se logre a diminución de nivel sonoro por outros 
procedementos, empregaranse obrigatoriamente dispositivos de protección persoal tales como 
tapóns, cascos etc., e a partir dos 110 decibeles extremarase tal precaución para evitar totalmente 
as sensacións dolorosas ou graves.

Esta protección non a volverán ter os traballadores, pois hoxe en día o uso de disposi-
tivos de protección persoal é obrigatorio a partir dos 85 decibeles.

b) Recomendación sobre o aloxamento da tripulación (loita contra ruídos), R141, 
1970, OIT.

1.

1) As autoridades competentes de cada país marítimo, en concerto cos organismos internacionais 
competentes e cos representantes das organizacións de armadores e de xente de mar, deberían 
estudar os resultados da investigación dos problemas do ruído a bordo, con obxecto de obter e 
reunir datos que sirvan de base para establecer criterios e normas autorizados en data próxima, 
que permitan a elaboración de disposicións nacionais para protexer a xente de mar, na medida 
do necesario, dos efectos nocivos do ruído.

As autoridades competentes en España xamais realizaron investigacións sobre os 
problemas do ruído a bordo dos buques mercantes e, daquela, non puideron estudarse 
os resultados destas nin se elaboraron disposicións nacionais para protexer a xente de 
mar dos efectos nocivos do ruído.

c) Resolución da OMI A.343(IX), do 12 de novembro de 1975. Recomendación sobre 
métodos para medir niveis de ruído nos postos de escoita dos buques.

Xa por entón a OMI recoñecía que o ruído a bordo podía supor un problema de se-
guridade na navegación «para garantir en medida adecuada a probabilidade de que se 
escoite un asubío ao alcance da audibilidade indicada no Regulamento internacional para 
previr as abordaxes». Tamén alertaba de que este problema debía considerarse na fase 
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de proxecto e construción dos buques, xa que «se recoñece que os problemas inherentes 
á construción do buque poden facer difícil, se non imposible, satisfacer esta norma».

d) Convenio sobre o medio ambiente do traballo (contaminación do aire, ruído e vi-
bracións), C148, 1977, OIT.

O artigo 1.1 expón que «é aplicable a todas as ramas da actividade económica», e, por 
tanto, tamén á xente de mar.

O artigo 4, pola súa vez, recolle o seguinte: «A lexislación nacional deberá dispor a 
adopción de medidas no lugar de traballo para previr e limitar os riscos profesionais 
debidos á contaminación do aire, o ruído e as vibracións e para protexer os traballado-
res contra tales riscos». A parte referida ás vibracións non foi ratificada por España. A 
lexislación nacional española dispuxo uns anos máis tarde excluír as tripulacións dos 
medios de transporte marítimo da protección dos traballadores fronte aos riscos deri-
vados da súa exposición ao ruído durante o traballo (véxase o Real decreto 1316/1989, 
do 27 de outubro, sobre protección dos traballadores fronte aos riscos derivados da súa 
exposición ao ruído durante o traballo).

e) Resolución da OMI A.468(XII), do 19 de novembro de 1981. Código sobre niveis 
de ruído a bordo dos buques.

No punto 2 do preámbulo establécese que «o obxectivo principal do Código é orientar 
as administracións no tocante aos niveis máximos de ruído e os límites de exposición 
ao ruído». España nunca tivo en conta tales orientacións, a pesar de non ter regulado 
o ruído a bordo dos buques mercantes (precisamente a este tipo de países ía dirixido 
o Código).

Entre tanto, no punto 5 do preámbulo sinálase o seguinte: «No alcance do Código non só 
se abrangue o ruído como axente potencialmente perigoso para a saúde do traballador, 
senón que se atinxen tamén normas para crear un medio aceptable para a xente de mar 
(mellora das condicións de traballo)». A OMI identificaba o ruído a bordo como un 
problema de saúde para as tripulacións; admitía, igualmente, que podía menoscabar a 
seguridade do buque, e mesmo ía para alén ao se preocupar de que os niveis de ruído 
a bordo permitisen que o medio fose aceptable, entrando no campo da ergonomía e no 
período de tempo alleo ao traballo.
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f) Directiva 86/188/CEE do Consello, do 12 de maio de 1986, relativa á protección 
dos traballadores contra os riscos debidos á exposición ao ruído durante o traballo. 
Trasposta ao dereito español por medio do Real decreto 1316/1989, en cuxo preámbulo 
pode lerse o seguinte:

A política de actuación na seguridade e hixiene no traballo aparece como un principio reitor da 
política social e económica no artigo 40.2 da Constitución española, e como tal supón un mandato 
para a actuación dos poderes públicos.

Ao mesmo tempo, no Estatuto dos traballadores recóllese o dereito dos traballadores na rela-
ción de traballo a unha política de seguridade e hixiene, dereito este que se concreta no deber 
empresarial de protección recollido no artigo 19 da mesma norma, co que a actuación respecto 
da seguridade e hixiene se insire no ámbito da relación laboral.

A pesar da Constitución e a pesar do Estatuto dos traballadores, no artigo 1 deste real 
decreto, sobre o seu ámbito de aplicación, exclúese explicitamente o transporte marí-
timo. De por parte, na súa disposición derrogatoria sinálase que:

Quedan derrogadas cantas disposicións se opoñan ao previsto nesta norma e especificamente 
no artigo 31.9 da Ordenanza xeral de seguridade e hixiene no traballo, aprobada pola Orde 
do 9 de marzo de 1971.

g) Directiva 2003/10/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 6 de febreiro de 
2003, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición 
dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (ruído).

Considerando o seguinte:

[...]

(11) O Código sobre niveis de ruído a bordo dos buques da Resolución A.468(XII) da Organización 
Marítima Internacional brinda orientacións para o logro dunha redución de ruídos na fonte a 
bordo dos buques. [...]

Artigo 17. Incorporación ao dereito nacional

[...]

2. Co fin de ter en conta condicións particulares, os estados membros poderán dispor, cando 
sexa necesario, dun prazo adicional de cinco anos a partir do 15 de febreiro de 2006, é dicir, dun 
máximo de oito anos en total, para pór en aplicación as disposicións do artigo 7 en relación co 
persoal a bordo de buques de navegación marítima.
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A Directiva 2003/10/CE trasponse ao dereito español por medio do Real decreto 
286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguranza dos traballadores 
contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído. Nel non se menciona o citado 
considerando 11, mais faise uso do prazo adicional que se ofrece no artigo17 da Di-
rectiva, tal como pode verse no punto 2 da disposición transitoria única: «O artigo 8 
deste real decreto non será de aplicación ao persoal ao bordo de buques de navegación 
marítima ata o 15 de febreiro de 2011».

h) Resolución do Comité de Seguridade Marítima MSC.337(91), do 30 de novembro 
de 2012. Adopción do Código sobre niveis de ruído a bordo dos buques.

O Código sobre niveis de ruído a bordo dos buques pasa a ser de obrigado cumprimento. 
A súa transposición ao dereito español ten lugar no Boletín Oficial del Estado n.º 81, 
do 4 de abril de 2015, en que se apunta ao final da publicación o seguinte:

Este código entrou en vigor de forma xeral e para España o día 1 de xullo de 2014, de con-
formidade co disposto no artigo VIII.b).vii).2) do Convenio internacional para a seguridade da 
vida humana no mar.

i) Resolución do Comité de Seguridade Marítima MSC.338(91), do 30 de novembro 
de 2012. Adopción de emendas ao Convenio internacional para a seguridade da vida 
humana no mar, 1974, como emendado.

Dado que o Código se inclúe no Convenio internacional para a seguridade da vida 
humana no mar (Convenio SOLAS), de obrigado cumprimento, houbo que modificar 
este. A súa transposición ao dereito español acontece no Boletín Oficial del Estado n.º 
82, do 6 de abril de 2015:

Estas emendas entraron en vigor de forma xeral e para España o 1 de xullo de 2014, de con-
formidade co disposto no artigo VII.b).vii).2) do Convenio.

2.2. Estado da cuestión

Sen entrar na cuestión da preeminencia entre os acordos internacionais e o dereito 
interno (Marín López, 1999), nestes momentos a regulación sobre os niveis de ruído 
a bordo dos buques mercantes españois atópase en dous documentos: dunha parte, 
o Convenio SOLAS, e máis en concreto a regra 3-12, na parte A-1 do capítulo II-1, 
en que se fan obrigatorios os preceptos do Código sobre niveis de ruído a bordo dos 
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buques; e, da outra, o Real decreto 286/2006, de aplicación ao transporte marítimo 
desde o 15 de febreiro de 2011. A análise comparativa dos documentos revela que non 
difiren en demasía. Así, por poñer un exemplo, o Real decreto 286/2006 e o Código 
sobre niveis de ruído a bordo dos buques coinciden na esixencia do uso de protección 
auditiva a partir dos 85 decibeles, alén de na obrigatoriedade de elaborar un informe 
cos resultados das medicións do ruído a que están sometidos os traballadores nos seus 
postos de traballo e, a maiores no Código, nos diferentes espazos de a bordo.

O Real decreto 286/2006 establece en 87 decibeles o valor máximo permitido para o 
ruído que chega ao oído dos traballadores. Neste sentido hai que ter en conta que o 
ámbito de aplicación da cohorte de traballadores a que vai dirixido este real decreto 
é o da xornada laboral de 8 horas diarias, aínda que de forma explícita as autoridades 
españolas (INSHT, 2008) inclúen o transporte marítimo a partir do 15 de febreiro de 
2011. Pola súa banda, no código asumido polo Convenio SOLAS establécense valores 
límite como niveis máximos e non como niveis desexables para diferentes postos de 
traballo a bordo: cámaras de mando de máquinas, 75 decibeles; ponte de navegación, 
65 decibeles; cociñas 75 decibeles; espazos de traballo en cuberta exposta en que é 
importante a comunicación, 85 decibeles etc.

Resumindo, no aspecto da xornada laboral, os traballadores dos buques mercantes 
españois contan cunha cobertura de protección fronte ao ruído similar á dos traballa-
dores doutros sectores; outra cuestión será, e tratarase máis adiante, se o control desta 
protección vai ser tan efectivo como noutros sectores. Ora ben, a diferenza de no resto 
de actividades, os mariños como traballadores poderían non contar con ese período 
fundamental de recuperación do oído fóra do traballo.

Un aspecto diferenciador de ambos os documentos é a súa finalidade. O Real decreto 
286/2006 ten por obxecto a protección dos traballadores contra os riscos para a súa 
seguridade e a súa saúde derivados ou que poidan derivarse da exposición ao ruído, en 
particular os riscos para a audición. Xa que logo, dispón que se leve a cabo un programa 
de medidas técnicas e organizativas ao se superaren certos valores. A este respecto, a guía 
elaborada polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) (2008) 
con base neste real decreto sinala que os valores límite de exposición están fixados para 
protexer a saúde auditiva dos traballadores, mais que non pode considerarse probada 
a súa eficacia fronte a outros efectos que foron relacionados coa exposición ao ruído.

Pola súa banda, o Código sobre niveis de ruído a bordo dos buques está orientado 
explicitamente ás tripulacións que navegan nos buques mercantes, e fala moito máis 

Julio louro rodríGuez

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 147-169



157

de protexer que de previr, «dadas unhas condicións en que actualmente non é posible 
reducir o ruído a un nivel que non sexa potencialmente perigoso». A finalidade do Có-
digo, ademais de protexer a xente de mar dos niveis excesivos de ruído é proporcionar 
unhas condicións de traballo «seguras»: comunicación oral, que sexa posible tomar 
decisións lúcidas e que se escoiten as alarmas e outros buques, como mencionaba a 
Resolución A.343(XII) da OMI. Ademais, o Código pretende ir alén da xornada laboral 
e «proporcionarlle á xente de mar comodidade suficiente nos espazos destinados ao 
descanso e o lecer, e noutros, ademais das condicións que permitan “recuperarse” dos 
efectos da exposición a niveis de ruído elevados». Desta maneira, o Código admite a 
necesidade de protección do oído fóra da xornada laboral, e de lle fornecer as condi-
cións precisas para a súa recuperación entre xornadas laborais (como sucede en terra).

Con todo o que máis distingue estas dúas normativas é a súa aplicación e o control 
desta. No caso do Real decreto286/2006, o Estado español limitouse a deixar correr o 
período adicional de cinco anos que concedía a Directiva 2003/10/CE para adaptar o 
sector do transporte marítimo, mais sen tomar ningunha medida. Un par de meses antes 
de finalizar o devandito período adicional fixemos unha consulta ao INSHT, órgano 
científico-técnico especializado da Administración xeral do Estado, que nos respondeu 
que non estaba a realizar ningún estudo relativo aos buques mercantes. Habería que 
lembrarlle ao Estado español que o devandito prazo adicional debía reunir o condicio-
nante de «cando sexa necesario», ou sexa, que cumpría que tivese un fin.

No tocante ao control da aplicación do Real decreto 286/2006, é pouco ou nada eficaz, 
pois Inspección de Traballo e Seguridade Social polo xeral só vai aos barcos cando 
ocorreu un accidente grave ou mortal. A causa disto talvez se encontre na dobre depen-
dencia a que están sometidas as condicións de traballo nos buques mercantes en España: 
dunha parte temos a Inspección de Traballo e Seguridade Social, con competencias 
en seguridade e saúde no traballo; e da outra, a Inspección do Ministerio de Fomento, 
con competencias en seguridade marítima, aínda que o Real decreto 525/2002, do 14 
de xuño, sobre o control de cumprimento do Acordo comunitario relativo á ordenación 
do tempo de traballo da xente de mar, amplía esas competencias á comprobación de 
certos incumprimentos «coa finalidade de salvagardar a saúde, as condicións de vida e 
traballo da xente de mar»4. A realidade, até o presente, é que ningunha das inspeccións 
se preocupou polos niveis de ruído a bordo.

4 Como pode notarse, o labor de ambas as inspeccións solápase nalgúns aspectos.
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Pola súa vez, o Convenio SOLAS, de que forma parte o Código sobre niveis de ruído 
a bordo dos buques, establece no artigo 1, sobre as obrigas xerais contraídas en virtude 
do Convenio, o seguinte: «a) Os gobernos contratantes obríganse a facer efectivas as 
disposicións deste convenio e do seu anexo...». Por tanto, a OMI establece a responsa-
bilidade dos estados de abandeiramento con respecto á súa frota no cumprimento dos 
seus acordos internacionais (flag state control, FSC). Así e todo, a maiores, e tratando 
de evitar que os buques puidesen eludir ser inspeccionados polas autoridades do seu 
pavillón por non recalaren nas súas costas, a OMI estableceu un control polo estado 
reitor do porto (Port State Control, PSC), o cal poderiamos definir brevemente como 
a capacidade e obriga que un estado costeiro ten de inspeccionar unha determinada 
porcentaxe dos buques estranxeiros que recalan nos seus portos. Estes controis res-
ponden a uns acordos denominados «memorandos de entendemento» (memorandum 
of understanding, MOU). A zona europea está baixo o ámbito do Memorando de París.

Ademais, temos que celebrar que o Consello de Ministros aprobase o Real decreto 
357/2015, do 8 de maio, sobre cumprimento e control da aplicación do Convenio so-
bre o traballo marítimo, 2006, da Organización Internacional do Traballo, en buques 
españois. En efecto, a OIT5 leva anos traballando na implantación deste convenio, que 
é considerado a auténtica base do marco internacional que regula a navegación marí-
tima mundial, en vigor a partir do 20 de agosto de 2013. O Convenio sobre o traballo 
marítimo ten que ver, sobre todo, coas condicións de vida e de traballo a bordo dos 
buques mercantes, como queda de relevo na súa estrutura:

a) Título 1. Requisitos mínimos para traballar a bordo de buques
b) Título 2. Condicións de emprego
c) Título 3. Aloxamento, instalacións de lecer, alimentación e servizo de fonda
d) Título 4. Protección da saúde, atención médica, benestar e protección social
e) Título 5. Cumprimento e control da aplicación

Respecto do tema obxecto deste estudo, o ruído a bordo, por medio do artigo IV do 
Convenio sobre o traballo marítimo, sobre dereitos no emprego e dereitos sociais da 
xente de mar, os estados de abandeiramento comprométense a respectar o dereito de 
toda a xente de mar a un lugar de traballo seguro e a unhas condicións decentes de 

5 A OIT, ao igual que a OMI, é un organismo especializado da Organización das Nacións Unidas.
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traballo e de vida a bordo, así como á protección da saúde. E o artigo V, sobre respon-
sabilidades en materia de aplicación e control da aplicación, recolle o seguinte: «todo 
membro deberá aplicar e controlar a aplicación da lexislación ou doutras medidas que 
adoptase para cumprir as obrigas contraídas en virtude deste convenio polo que se refire 
aos buques e a xente de mar baixo a súa xurisdición».

A visión do Convenio sobre o traballo marítimo respecto do problema que poden supor 
os altos niveis de ruído a bordo vai máis aló da xornada laboral, pois tamén o considera 
nas horas de lecer e descanso. En concreto, na alínea c) do punto 4 da norma A3.1, 
sobre aloxamento e servizos de lecer, dentro do título 3, establécese que a autoridade 
competente de cada estado membro deberá velar en particular porque se apliquen os 
requisitos do Convenio en relación co ruído e as vibracións. No que incumbe aos re-
quisitos xerais dos espazos de aloxamento, na alínea h) do punto 6 da mesma norma, 
establécese que tanto os espazos de aloxamento como as instalacións de lecer e de 
fonda deberán cumprir os requisitos e as disposicións relativos á protección da segu-
ridade e a saúde e á prevención de accidentes no que atangue á prevención dos riscos 
de «exposición a niveis perigosos de ruído e de vibracións». Xa alínea b) do punto 6 
se establecía que «os espazos de aloxamento deberán estar adecuadamente illados».

Pola súa vez, na alínea b) do punto 1 da norma A4.3, dentro do título 4, do Convenio 
sobre o traballo marítimo, sinálase que a lexislación ou as outras medidas que deban 
adoptar os estados membros para abordar o contido deste convenio deben incluír «pre-
caucións razoables para previr os accidentes do traballo, as lesións e as enfermidades 
profesionais a bordo dos buques, con inclusión de medidas para reducir e previr o risco 
de exposición a niveis prexudiciais de factores ambientais e de substancias químicas, 
así como ao risco de lesións ou enfermidades que poidan derivarse do uso do equipo 
e da maquinaria a bordo de buques».

En canto á súa aplicación e o control da súa aplicación, o artigo V antes mencionado 
vén dicir que os estados asinantes exercerán o FSC dos buques que enarboren o seu 
pavillón. Así, o Real decreto 357/2015 dispón que é competencia da Dirección Xeral da 
Mariña Mercante expedir e renovar o certificado de traballo marítimo e a declaración 
de conformidade laboral marítima, que terán «valor de presunción, salvo proba en 
contrario, de que o buque foi debidamente inspeccionado polas autoridades españolas 
competentes e de que cumpre os requisitos relativos ás condicións de traballo e de 
vida da xente de mar previstas no CTM 2006». Na práctica, estas inspeccións van ser 
tripartitas, ao estaren ao cargo da Inspección de Traballo, a Inspección de Fomento 
(capitanías marítimas) e a Inspección do Instituto Social da Mariña, segundo as súas 
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competencias. En materia de ruído a bordo, encargarase a Inspección de Traballo. En 
calquera caso, debe apuntarse que co buque atracado en porto, o ruído a bordo é moito 
menor que navegando; por tanto, cando menos nos buques novos, a inspección para obter 
o certificado de traballo marítimo debería levarse a cabo nas probas de mar do buque.

O mesmo artigo V establece que calquera buque suxeito a este convenio poderá ser 
inspeccionado por un membro distinto do estado do pavillón cando se encontre nun 
dos seus portos, ou sexa, o que coñecemos como PSC. Tales inspeccións viron incre-
mentada considerablemente a súa importancia nos últimos tempos, en parte porque «a 
execución en solitario destes convenios polo estado de abandeiramento demostrou ser 
incapaz de detectar e eliminar a navegación subestándar», como opinan algúns autores 
(Rodrigo de Larrucea, 2010). Por se quedase algunha dúbida acerca de como levar a 
cabo estas inspeccións, a OIT (2009) publicou unhas pautas para os funcionarios por-
tuarios que deben realizalas. Nesa guía recóllense, especificamente, as normas A3.1 e 
A4.3 a que fixemos referencia con relación ao ruído. Vemos daquela que a protección 
dos traballadores do mar fronte ao ruído laboral está máis preto de ser unha realidade 
grazas ao dereito internacional que ao dereito interno.

3. Ruído extralaboral?

O exposto até agora corresponde ao ámbito laboral das 8 horas diarias, 40 horas semanais. 
Pero, como se comentaba na introdución, os mariños continúan nese centro de traballo, 
denominado buque, as 16 horas restantes da xornada, e tamén os sábados e domingos, 
así 120/180 días aos cales sucederán 60/90 días de vacacións. De aí a interrogante da 
epígrafe: como debemos considerar os danos á saúde que suceden nas 16 horas que non 
son de traballo a bordo? É evidente que nese intervalo de tempo os traballadores non 
están no seu posto de traballo, pero é igualmente claro que se atopan no centro ou lugar 
de traballo, como se pon de manifesto no artigo 1.5 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 
23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores: 
«Na actividade de traballo no mar considerarase como centro de traballo o buque, que se 
entenderá situado na provincia onde radique o seu porto de base». Conceptos similares 
podémolos atopar na Lei 31/1995 (art. 4.7.a); o Real decreto 486/1997, do 14 de abril, 
polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de 
traballo (art. 2.1); ou o Real decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o 
artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, en materia 
de coordinación de actividades empresariais (art. 2.a).
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Sen entrarmos agora na forma en que se materializan os danos á saúde producidos por 
altos niveis de ruído, podemos establecer en calquera caso os tipos de danos: accidente 
de traballo ou enfermidade. De tomarmos como primeira referencia o obxectivo legal 
da saúde auditiva (Real decreto 286/2006), isto é, os altos niveis de ruído no centro de 
traballo, dunha parte; e, da outra, o lugar de vivenda no caso dos mariños, vemos que 
estas circunstancias poden desembocar nunha máis que probable hipoacusia (perda 
da audición) dos traballadores. De feito, en España, o Real decreto 1299/2006, polo 
que se aproba o cadro de enfermidades profesionais, recoñece como tal a «hipoacusia 
ou xordeira provocada polo ruído», debida, entre outras actividades, aos «traballos en 
salas de máquinas de navíos».

No entanto, non é doado de entendermos que o problema do ruído a bordo non se faga 
extensible a toda a tripulación do barco, máxime tendo en conta que pode haber tripu-
lantes que se vexan expostos a diario a maiores niveis de decibeles que os traballadores 
das salas de máquinas. A distribución clasista da habilitación nos barcos fai que un/
ha oficial de máquinas traballe na sala de máquinas 8 horas con equipos de protección 
individual atenuantes do ruído, mais que descanse 8 horas e durma 8 horas nas cubertas 
altas, máis afastadas do foco emisor; porén, os subalternos, con independencia do posto 
de traballo a bordo, descansan 8 horas e dormen 8 horas nas cubertas baixas, xunto á 
fonte do ruído (Louro Rodríguez, 2013). En todo caso, o Real decreto 286/2006 ten en 
conta isto ao dispor que «o empresario, ao avaliar os riscos, prestará particular atención 
ao seguintes aspectos: [...] h) a prolongación da exposición ao ruído despois do horario 
de traballo baixo a responsabilidade do empresario» (art. 6.5).

Mentres tanto, no caso do resto da tripulación que non pertence ao Departamento de 
Máquinas, a devandita hipoacusia será considerada enfermidade derivada do traba-
llo e, como tal, será tratada administrativamente como un accidente de traballo. Os 
accidentes de traballo son «toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou 
por consecuencia do traballo que execute por conta allea» (art. 156.1 do Real decreto 
lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da 
seguridade social); «sobrevidos á xente de mar a causa ou con ocasión do seu emprego» 
(C134 da OIT). Con respecto á expresión «con ocasión ou por consecuencia» utilizada 
na primeira das citas, o Tribunal Supremo distinguiu, de conformidade coa literalidade 
de texto legal, dous tipos de accidentes de traballo (SSTS do 26 de outubro de 1966 e 
21 de xaneiro de 1969) entre os cales é o do noso interese este: «Accidente de traballo 
impropio (con ocasión), aquel que se produce na realización de actos distintos á tarefa 
laboral, pero que non terían lugar se o traballo non dese ocasión a eles» (Millor Arias, 
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s. d.); ou como sinala o artigo 156.3 do Real decreto lexislativo 8/2015, «presumirase, 
salvo proba en contrario, que son constitutivas de accidente de traballo as lesións que 
sufra o traballador durante o tempo e no lugar de traballo».

Establecida a relación existente, procede determinar a súa regulación. Este ruído que 
os traballadores soportan fóra da xeira, isto é, nos momentos de lecer e de descanso, 
cómpre considerármolo ruído ambiental, non laboral. Iso non exclúe a responsabilidade 
dos empresarios, xa que o dano se produce a causa ou por consecuencia do traballo, 
mais tamén implica os poderes públicos, pois de acordo coa Comisión das Comunidades 
Europeas (1996) «ningunha persoa deberá ser exposta a niveis de ruído que poñan en 
perigo a saúde e a calidade de vida».

É por iso, desde a visión ambiental, que debemos reprobar os niveis de ruído admitidos 
(malia se recomendar que sexan inferiores) no Código sobre niveis de ruído a bordo 
dos buques da OMI. Malia se agradecer que o Código vaia para alén do ruído laboral, 
os valores máximos permitidos son, sinxelamente, inadmisibles. É ben coñecida a 
capacidade de recuperación do oído humano nos períodos en que non está sometido a 
niveis de ruído de consideración, e o tempo de lecer e de repouso dos mariños debería 
permitir esta recuperación; por tanto, temos que achegarnos máis aos niveis estable-
cidos para o resto da cidadanía (ruído ambiental) que aos niveis laborais (o Código 
recolle a creación de zonas de recuperación do ruído, mais entre as súas recomenda-
cións). Vexamos algúns datos obxectivos, sen esquecermos que a escala de decibeles 
é logarítmica, polo que un aumento de 3 decibeles no nivel de son xa representa unha 
duplicación da intensidade.

O Código admite, aínda que «os límites especificados nesta sección se entenderán como 
niveis máximos e non como niveis desexables», para salas de lecer e comedores 65 
decibeles; e para camarotes 60 decibeles, en buques de até 10 000 GT. Xa a mediados 
do anos oitenta do pasado século, a Organización para a Cooperación e o Desenvol-
vemento Económicos (OCDE, 1986) presentou os seguintes valores como límites do 
ruído molesto (Laeq, no período diúrno):

a) A partir de 55-60 decibeles, o ruído causa molestia.
b) Entre 60-65 decibeles, a molestia aumenta considerabelmente.
c) Con máis de 65 decibeles, xorden perturbacións dos modelos de comportamento, 
sintomáticas do dano grave causado polo ruído.
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d) Contra dez anos máis tarde, a OMS (1999) suxería estes valores de orientación:
e) Interior da vivenda: 55 decibeles.
f) Dormitorio: exterior 45 decibeles; interior 30 decibeles.

E veremos como, desde entón, a OMS vén manifestándose a respecto deste problema. 
De acordo co informe do grupo coordinado por Prasher (2004) para esta organización: 
«arredor de sete millóns de persoas morren anualmente de enfermidades cardíacas en 
todo o mundo, e poden calcularse nunhas duascentas dez mil as falecidas como conse-
cuencia do ruído». Os científicos da OMS sinalan que a exposición a niveis de ruído de 
50 ou máis decibeles abonda para orixinar problemas cardiovasculares. En palabras do 
coordinador do estudo (Prasher, 2004), «até agora, o ruído foi como a Cincenta entre 
os tipos de contaminación, sen que se lle prestase demasiada atención».

Máis adiante a OMS (2009) publica unhas directrices sobre ruído nocturno para Europa 
en que establece o límite máximo en 40 decibeles, a partir dos cales poden observarse 
efectos sobre a saúde humana no período nocturno. Tamén expón que por encima dos 
55 decibeles, durante longas exposicións, pode ter lugar unha elevación da presión 
sanguínea e producirse unha cardiopatía isquémica.

Noutro informe para a Comisión Europea (OMS, 2011) asegúrase que se perden máis 
dun millón de anos potenciais de vida anualmente en Europa por culpa de enfermidades 
e minusvalías relacionadas co exceso de ruído. Insístese, ademais, en que os niveis de 
ruído non deberían exceder os 40 decibeles para garantir un sono reparador: a Unión 
Europea e a OMS constatan que as perturbacións do sono empezan con niveis de ruído 
de 30 decibeles, e séguese coas investigacións para establecer o límite para unha media 
de 24 horas. En contraste, fixémonos en que o Código sobre niveis de ruído a bordo dos 
buques da OMI, na súa parte non obrigatoria, recomenda non exceder dos 80 decibeles 
durante un período de 24 horas. Entrando xa neses outros efectos sobre a saúde humana 
causados por altos niveis de ruído, a OMS sinala que o ruído ambiental pode ter unha 
serie de efectos nocivos directos para as persoas expostas, entre eles, alteracións do 
sono, efectos fisiolóxicos auditivos e non auditivos (basicamente cardiovasculares), 
interferencias na comunicación e malestar xeral.

A exposición ao ruído ambiental non causa normalmente perda auditiva inducida polo 
ruído, excepto no caso de exposicións a niveis excepcionalmente elevados durante 
longos períodos de tempo (Comisión das Comunidades Europeas, 1996), como pode 
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sucederlle aos tripulantes dun buque pertenzan ou non ao Departamento de Máquinas. 
A Comisión das Comunidades Europeas (1996), en canto aos efectos non auditivos 
do ruído, tamén refire tensións fisiolóxicas e, particularmente aos máis altos niveis, 
reaccións cardiovasculares, aínda que se teñen observado e estudado igualmente efectos 
na saúde mental e influencias no rendemento e a produtividade. 

A produción constante das hormonas da tensión pode causar alteracións de longa 
duración no metabolismo humano que poñen a vida en perigo. Uns datos que apoian 
esta relación entre o ruído e os problemas cardiovasculares: en España, no quinque-
nio 1999-2003, a porcentaxe de baixas laborais por problemas cardiovasculares, en 
relación co total de baixas, era catro veces superior no ámbito do transporte marítimo 
que na media nacional (Louro Rodríguez e Fraguela Formoso, 2007); no quinquenio 
2006-2010, esta porcentaxe multiplícase por cinco (Louro Rodríguez, 2012). Canto á 
gravidade das lesións, no primeiro dos estudos citados (Louro Rodríguez e Fraguela 
Formoso, 2007) apúntase que as patoloxías non traumáticas con resultado de morte 
supoñían unha media do 44,1% no transporte marítimo español fronte a un 28,4% na 
media nacional (aínda que habería que considerar algún matiz).

4. Interaccións

Trataremos neste apartado, brevemente, as posibles interaccións do ruído con outros 
elementos presentes no ambiente laboral e extralaboral, e que potencian os seus efectos 
nocivos sobre a saúde humana:

a) Ototoxicidade

Algúns produtos químicos poden fraxilizar o oído interno e motivar unha maior sus-
ceptibilidade dos traballadores ao ruído ambiental. Nestes casos, alén de potenciarse 
o efecto nocivo do ruído, increméntase tamén o do contaminante, polo que deben re-
baixarse os valores límite admisibles de ambos á hora de efectuar calquera avaliación 
de riscos. Estes axentes químicos poden revestir forma de axente presente no medio 
ou de fármaco.

Entre os axentes químicos que podemos atopar nos buques e que son ototóxicos compro-
bados atópanse os disolventes e o monóxido de carbono. Así mesmo, algúns fármacos 
de uso corrente son ototóxicos (aspirina, antibióticos). A maiores, certos aspectos per-
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soais dos traballadores poden facelos máis sensibles a estes efectos: causas xenéticas, 
idade, problemas renais ou hepáticos, deshidratación etc. O apéndice 6 da Guía técnica 
para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los 
trabajadores al ruido (INSHT, 2008) trata este asunto.

b) Vibracións

É ben coñecida a sinerxía entre o ruído e as vibracións, dous compañeiros de viaxe a 
bordo dos buques mercantes. O propio Real decreto 286/2006, no artigo 6.5, establece 
que se prestará especial atención á interacción entre o ruído e as vibracións, aspecto 
ambiental este último cuxos valores rexistrados nos buques fan de moi difícil cumpri-
mento a aplicación da súa normativa, o Real decreto 1311/2005, do 4 de novembro, 
sobre a protección da saúde e a seguranza dos traballadores fronte aos riscos derivados 
ou que poidan derivarse da exposición a vibracións mecánicas.

Por último, queremos chamar a atención sobre as novas liñas de investigación que se 
están abrindo neste campo, en concreto, sobre o proxecto Ships oriented innovative 
solutions to reduce noise and vibrations (SILENV) da Unión Europea. O seu obxectivo 
é identificar e reducir as fontes de ruído e vibracións no camiño cara a unha «navega-
ción ecolóxica», xa que aínda que as súas destinatarias son as tripulacións, ademais 
ten en conta as molestias dos pasaxeiros, as interferencias no mundo animal acuático 
e a transmisión do ruído, vía aérea, ás poboacións próximas aos portos. Un dos seus 
intereses é coñecer se a normativa existente cobre todos os aspectos e en propor unha 
etiqueta verde (green label) para os buques que cumpran cos requisitos.

5. Conclusións

O ruído é, sen dúbida, un problema para a saúde das persoas aínda por resolver. Tanto 
na súa vertente laboral como na súa vertente ambiental supón, ademais de dano físico, 
psíquico e social, un pozo sen fondo de gasto. Particular atención merece o ruído a 
bordo dos buques, onde os mariños traballan e viven. Os niveis de ruído laboral que 
soportan estes traballadores non foron regulados até o 15 de febreiro de 2011 pola 
normativa nacional, e até o 26 de marzo de 2015 pola normativa internacional. A 
normativa sobre os niveis de ruído a que teñen que lles facer fronte nas súas horas de 
lecer e de descanso nocturno continúa no limbo.
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Con certeza, as mellores solucións non poden agardarse no curto prazo, caso dos 
buques xa construídos, senón que deben ir integradas, xa, na súa etapa de proxecto. 
Mentres tanto, debería ser un obxectivo prioritario coñecer os niveis reais actuais con 
que se vai tratar para dimensionar o problema, e protexer as horas nocturnas, as horas 
de recuperación do oído. Con todo, o máis importante, entre tantos responsables pú-
blicos e privados, entre tanta normativa nacional e internacional, é que se dea un paso 
en favor da protección da saúde dos mariños fronte ao ruído a bordo. Esperemos que 
o Convenio sobre o traballo marítimo, 2006, o consiga.
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Resumo 

Neste documento analízase a contratación temporal en España e na Unión Europea. En concreto, 
o obxecto de investigación é a lexislación española vixente sobre esta modalidade contractual, 
a cal, ademais, se compara coa de cinco países europeos como son Alemaña, Francia, o Reino 
Unido, Italia e Portugal.

Unha das debilidades do noso modelo de relacións laborais é o enorme peso que teñen os con-
tratos de duración determinada, o que implica unha distorsión da súa finalidade e os converte 
nunha anomalía no conxunto europeo. Por outra banda, a lexislación laboral dos países citados 
reflicte, sen dúbida, as súas diversas características culturais e históricas propias. Unha análise 
comparada como a que aquí se pretende permitiranos constatar se España se aproxima ás lexis-
lacións vixentes noutros países da contorna europea.

Palabras chave: contratación temporal en España, Alemaña, Francia, Reino Unido, Italia e 
Portugal.

Abstract

This paper analyses temporary contracts both in Spain and the European Union. The object 
of research, in particular, is the current Spanish legislation on this type of contract, which is 
also compared with that of five European countries such as Germany, France, the UK, Italy 
and Portugal.

One of the weaknesses of our labour relations model is the enormous weight that fixed-term 
contracts, which implies a distortion of its purpose and becomes an anomaly in Europe as a 
whole. Moreover, the laws governing the workplace of the countries listed reflect undoubtedly 
the various cultural characteristics and historical characteristics of each state. A comparative 
analysis such as this is to allow us to determine whether Spain approaches existing laws in 
other countries in the European context.

Keywords: Temporary contracts in Spain, Germany, France, United Kingdom, Italy and Portugal.
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1. Introdución

Este estudo pretende afondar desde unha perspectiva eminentemente xurídica na evo-
lución da temporalidade dos contratos laborais en seis países europeos como Alema-
ña, Francia, Italia, o Reino Unido, Portugal e España, os cales, malia que próximos no 
xeográfico, presentan características e circunstancias diferentes. Así, como se verá, os 
resultados e a evolución da contratación temporal nestes países constitúen un reflexo 
fiel da súa situación económica e das reformas lexislativas en materia de emprego por 
eles efectuadas.

A dimensión adquirida polo fenómeno da contratación temporal nas últimas décadas 
no ámbito da Unión Europea (UE) non só implicou un aumento do volume da tempora-
lidade de forma xeneralizada, senón que tamén, como consecuencia, tivo efectos sobre 
a protección do emprego estable nalgunhas lexislacións. Con todo, tivo que transcorrer 
un período dilatado de tempo, durante o cal as propias institucións comunitarias foron 
obxecto dunha importante transformación que permitiu, precisamente, abordar esta 
materia. Neste sentido, no ámbito europeo marcou un fito a aprobación da Directiva 
1999/70/CE do Consello, do 28 de xuño de 1999, relativa ao Acordo marco da CES, 
a UNICE e o CEEP sobre o traballo de duración determinada, grazas ao binomio da 
ampliación competencial da UE en materia social e a intervención dos interlocutores 
sociais. Neste contexto, tal e como se estudará, a regulación de cada un dos países 
de que nos ocupamos sobre a contratación temporal posúe diferentes características 
e peculiaridades, a pesar de pertenceren todos eles a un mesmo marco comunitario.

Acompañando esta análise do contido lexislativo que se aplica nos diferentes países 
obxecto de estudo, é preciso abordarmos de forma complementaria a temporalidade 
en cifras, pois o seu diagnóstico pode ser útil, alén de para contextualizarmos a análise 
da regulación, para valorarmos o alcance dos seus efectos. Paralelamente, entendemos 
imprescindible realizar unha análise da regulación no caso concreto español, xa que 
«a temporalidade constitúe, precisamente, un dos aspectos máis patolóxicos do noso 
modelo de relacións laborais» (Morón, 2000).

2. Marco teórico

«A análise da contratación temporal: un estudo comparado no ámbito europeo» é un 
título que parece aludir á obriga de contextualizarmos as accións dos estados mem-
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bros da UE no tocante á contratación temporal, unha modalidade que estivo suxeita a 
múltiples polémicas e foi xestionada de diferentes formas desde os seus inicios, de-
pendendo dos países e das súas necesidades laborais e económicas en cada momento. 
Así, velaquí os piares do noso marco teórico:

a) A regulación dos contratos laborais temporais na UE

Hai uns anos que o traballo inestable abrollou no mercado laboral dos países euro-
peos, favorecido principalmente polo impulso lexislativo dos estados, cuxa finalidade 
era facilitar un mercado flexible e adaptable ás circunstancias económicas. O instru-
mento da contratación temporal cobrou desde aquela un papel fundamental na EU 
–ben é certo que nuns países máis que noutros– como medida de fomento do emprego 
a un ritmo relativamente rápido, algo que, de xeito inevitable, trouxo consigo unha 
serie de consecuencias.

b) As cifras da temporalidade na UE e a singularidade do mercado laboral español

A pesar de pertencer ao mesmo contexto comunitario, España desmárcase claramente 
do resto de Europa en canto ás cifras da temporalidade se refire. O número de contra-
tos temporais chegou a triplicar a media europea no noso país, e a súa evolución ao 
longo dos anos seguiu a mesma tendencia até a actualidade, en que se conta cunha das 
taxas de temporalidade máis altas da UE. 

c) O paso do modelo limitado á ampliación da causa

A sensibilidade do mercado laboral en épocas de crise económica e o aumento do 
desemprego propiciaron que as regulacións europeas ampliasen, de forma progresiva 
e xeneralizada, a casuística da temporalidade. Así, procurouse flexibilizar a contrata-
ción temporal estendendo a súa casuística co fin de potenciar a creación de emprego.

3. Obxectivos e metodoloxía

O obxectivo principal deste traballo é explorarmos a variada regulación europea sobre 
a contratación de duración determinada –para o que nos centraremos nos casos ale-
mán, francés, británico, italiano e portugués– en comparación coa española. A razón 
desta escolla foi, en primeiro lugar, o desexo de coñecer a regulación temporal dos 
estados neste momento hexemónicos no marco da UE, como Alemaña, Francia ou 
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o Reino Unido, este último coas súas peculiaridades; e, en segundo lugar, o interese 
de establecer unha comparación da normativa destes países coa daqueles do sur de 
Europa tan cuestionados na actualidade como Italia, Portugal e España. Desde estas 
consideracións, trátase, dunha parte, de coñecer, definir e descubrir a importancia da 
temporalidade na UE; e, da outra, de observar se estes países comunitarios seguen 
unha traxectoria común canto á temporalidade, con especial atención ao Estado es-
pañol. Por tanto, dentro deste contexto preséntanse as seguintes hipóteses de estudo:

a) As regulacións sobre a contratación temporal de Alemaña, Francia, o Reino Unido, 
Italia, Portugal e España presentan bastantes semellanzas, xa que pertencen ao mesmo 
ámbito económico.
b) O fenómeno da temporalidade aumentou nos últimos anos nos países estudados.
c) O tipo de traballadores a que adoita afectar a contratación temporal ten estas carac-
terísticas: de sexo feminino, xente nova e sen cualificación.

A metodoloxía que se seguiu consistiu na análise xurídica e o estudo da normativa 
propia de cada estado nesta materia como soporte interpretativo. De igual maneira, 
consultáronse distintas fontes escritas, alén da evolución dos datos estatísticos da tem-
poralidade nos países investigados. Como fontes complementarias, contactouse con 
dezanove embaixadas e consulados, catro sindicatos, sete organizacións empresariais, 
seis empresas de traballo temporal, algúns expertos na materia como Alberto Arufe e 
Jesús Martínez Girón (profesores da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 
e expertos en dereito comparado) e outras institucións e organismos, co fin de delimi-
tar, definir e analizar esta modalidade contractual.

4. Os antecedentes da temporalidade

4.1. As primeiras regulacións comunitarias da contratación temporal

De acordo con Morón (2000), «as formas do traballo temporal nunca estiveron ausen-
tes dos sistemas europeos de emprego, pero o marco institucional regulador do ámbito 
de traballo deu lugar nos anos 1945-1973 á xeneralización en Europa do emprego 
estable como consecuencia do desenvolvemento de mercados e estruturas produtivas 
estables. En contraste, durante este período a contratación de duración determinada 
non desapareceu, senón que quedou limitada á cobertura de circunstancias meramen-
te excepcionais, ou a certas actividades estacionais ou temporais. Porén, os cambios 
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económicos a partir da crise de 1973 empezaron a transformar este contexto, ao tempo 
que cobraba especial importancia a proliferación da contratación temporal, que pasou 
de ser un mecanismo limitado a un instrumento de adaptación flexible ás circuns-
tancias económicas». Asemade, a contratación temporal converteuse nunha valiosa 
ferramenta para afrontar o desemprego masivo en practicamente todas as regulacións 
europeas.

Isto, como é evidente, tivo unha proxección sobre o emprego no conxunto dos países 
da UE, en que nas tres últimas décadas se produciu un crecemento constante e pro-
gresivo da contratación temporal. A situación foi definida polo Parlamento Europeo 
como preocupante xa en 19811, mais os intentos de regular a contratación temporal 
non acadaron o resultado previsto. A proposta máis exitosa foi a Directiva 91/383/
CEE do Consello, do 21 de xuño de 1991, pola que se completan as medidas tendentes 
a promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo dos traballadores cunha 
relación laboral de duración determinada ou de empresas de traballo temporal. Nesta 
directiva realízase por vez primeira unha definición con efectos xurídicos do emprego 
temporal, á vez que se lles dá un tratamento conxunto á contratación de duración de-
terminada e as empresas de traballo temporal (ETT).

Máis adiante, co acrecentamento do marco de competencias comunitario e a partici-
pación dos interlocutores sociais na elaboración da normativa comunitaria, xurdiría a 
xa mencionada Directiva 1999/70/CE, co obxecto de mellorar a calidade do traballo 
de duración determinada e de lle establecer límites ao abuso desta modalidade con-
tractual. Esta directiva naceu para aplicar o «Acordo marco sobre contratación de 
duración determinada [subscrito o 18 de marzo de 1999 entre as organizacións inter-
profesionais de carácter xeral UNICE, CEEP e CES,] que entre as súas consideracións 
destaca que os traballos de duración indefinida son a forma máis común da relación 
laboral, e que a utilización de contratos de traballo de duración determinada debe estar 
baseada en razóns obxectivas» (Morón, 2000).

4.2. A proxección da normativa comunitaria ao caso español

En 1980 apróbase o que hoxe en día é o alicerce das relacións laborais en España, 
a Lei do Estatuto dos traballadores (ET), que no seu art. 15 admitía a contratación 

1 Resolución do 17 de setembro de 1981, sobre emprego e a adaptación do tempo de traballo. Diario Ofi-
cial das Comunidades Europeas C260, do 12 de outubro de 1981.
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temporal só en certos casos xustificados2. Ora ben, este escenario reformulouse catro 
anos máis tarde coa aprobación da Lei 32/1984, do 2 de agosto, sobre a modificación 
de determinados artigos da Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores, 
pola necesidade de estimular o emprego. O cambio máis importante que introduciu a 
Lei 32/1984 foi a regulación do chamado, a partir dese momento, contrato temporal 
para o fomento do emprego, cuxo obxectivo principal, de acordo co preámbulo do 
texto, era incorporar ao mercado laboral os mozos e as persoas desempregadas, e 
incentivar que as empresas funcionasen co maior volume de emprego posible.
 
De acordo con Toharia Cortés (2005), «non existía ningunha limitación no número 
máximo de contratos subscritos [...] [e] era posible a contratación temporal de cal-
quera traballador, porque no caso hipotético de que este non estivese inscrito nunha 
oficina de emprego abondaba coa inscrición no momento previo á contratación, ao 
non esixirse un período de carencia mínimo». Ademais, como apunta Morón (2000), 
este tipo de contrato podía subscribirse «para o desenvolvemento de calquera tarefa, 
mesmo permanente». Por iso, a devandita lei supuxo un verdadeiro punto de inflexión 
nas relacións laborais en España, cualificado por moitos como o máis profundo, por 
canto se abriu a porta «á contratación temporal “descausalizada”, ao arbitrio do em-
pregador, iniciando así a senda cara á dualización do mercado de traballo en España, e 
a unha intensa rotación na contratación» (Fundación 1.º de Maio, 2012).

Anos máis tarde, este marco xurídico foi obxecto dunha importante revisión, «creán-
dose unha serie de medidas lexislativas de gran calado, que afondan na limitación 
do contrato temporal, xa que a temporalidade continúa sendo o elemento central das 
distintas normas. Nestes anos empézase a ter constancia das consecuencias que trouxo 
consigo o sistema de contratación temporal como fomento do emprego de 1984 (man 
de obra con escasa cualificación, aumento da sinistralidade laboral, desigualdades 
etc.), aquela que fora a principal figura contractual usada polas empresas durante esta 
primeira fase» (Aguilera Izquierdo, 2001).

Así, a Lei 10/1994, do 19 de maio, sobre medidas urxentes de fomento da ocupación, 
procuraba cambios estruturais profundos, coa derrogación parcial do contrato de fo-
mento do emprego e a regulación, ademais, das ETT. O eixe fundamental desta lei 

2 Así e todo, en palabras de Morón (2000), «a pesar do seu carácter excepcional, estas modalidades 
contractuais gozaron dunha xenerosa e flexible configuración, que atenuaba, en ocasións, o seu carácter 
causal».
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foi o «reestablecemento do principio de causalidade na contratación, de forma que os 
contratos de duración determinada teñan por obxecto satisfacer necesidades da em-
presa que pola súa propia natureza sexan temporais» (Aguilera Izquierdo, 2001). Con 
todo, o que fixo foi dotar rixidez o sistema, e a partir dese momento a contratación 
temporal, no noso modelo de relacións laborais, semella estar sentenciada a progresi-
vas modificacións.

5. Directivas europeas sobre a contratación temporal

As lexislacións nacionais europeas sobre os contratos de traballo de duración deter-
minada proxectan as súas sombras en tres directivas básicas: a Directiva 91/533/CEE 
do Consello, do 14 de outubro de 1991, relativa á obriga do empresario de informar 
o traballador acerca das condicións aplicables ao contrato de traballo ou á relación 
laboral; a Directiva 1999/70/CE do Consello, do 28 de xuño de 1999, relativa ao 
Acordo marco da CES, a UNICE e o CEEP sobre o traballo de duración determinada; 
e a Directiva 2008/104/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 novembro de 
2008, relativa ao traballo a través de empresas de traballo temporal. Esta regulación 
xurídica da contratación temporal no ámbito comunitario supuxo o establecemento de 
garantías formais e substanciais para a tutela dos dereitos dos traballadores temporais.

En primeiro lugar, a Directiva 91/533/CEE, que obriga os empresarios a informaren 
os traballadores sobre as condicións aplicables ao contrato ou á relación laboral, es-
tablece os elementos fundamentais que deben comunicarse respectivamente no caso 
de traballadores nacionais e de traballadores expatriados. Por outra banda, esta di-
rectiva tamén especifica os medios de información autorizados e os prazos que deben 
respectarse.

Posteriormente, coa Directiva 1999/70/CE, sobre o traballo de duración determinada, 
en que se afirma con rotundidade que «os contratos de traballo de duración indefi-
nida son a forma máis común de relación laboral», a UE alenta os estados membros 
a desaloxar a contratación temporal dos seus mercados e incentivar a contratación 
indefinida como principal forma de contratación. Do mesmo xeito, con esta directiva 
a UE pretende evitar a fraude de lei dos contratos temporais que se producira nalgúns 
países comunitarios por se realizaren contratos de duración determinada cando as súas 
razóns eran dubidosas ou discutibles. Para estes efectos, «Francia é o país da UE que 
exemplifica coas súas medidas o modelo máis eficaz [de loita] contra a fraude de lei 
na contratación temporal» (Martínez e Arufe, 2014).
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Ademais, a lexislación europea mellora a protección dos traballadores cedidos por 
ETT ao lles garantir a igualdade de tratamento no tocante ás condicións esenciais de 
traballo e emprego por medio da Directiva 2008/104/CE, coa cal, ao mesmo tempo, 
establece un marco de utilización da cesión de traballadores por ETT.

No entanto, os estados membros poden decidir sobre a aplicación das directivas men-
cionadas, e cada un deles actúa como cre conveniente a este respecto. En España, por 
exemplo, tal e como consideran Jesús Martínez Girón e Alberto Arufe Varela (infor-
mación persoal), «o incumprimento por parte do empresario do seu deber de informar 
por escrito o traballador, imposto pola primeira das devanditas directivas, considérase 
só unha infracción administrativa do empresario de carácter leve, o que na práctica 
equivale a unha invitación ao empresario para que incumpra tal directiva».

6. Réxime xurídico e principais características en España da contratación 
temporal

España converteuse nos últimos vinte e cinco anos no país da UE en que se aplica por 
excelencia a contratación temporal. As altas porcentaxes de temporalidade superan 
amplamente a media da Eurozona, algo que, sen dúbida, caracteriza o noso sistema 
laboral. Como comentamos, a modalidade está recollida no ET, o berce da lexislación 
laboral española, mais tamén noutras normas diferentes que configuran unha serie 
de requisitos para a súa realización: a lei recolle que o establecemento desta relación 
contractual debe ter unha duración determinada no tempo, a cal estará en función de 
cada tipo de contrato temporal. E, á súa vez, uns requisitos de forma, que xeralmente 
deben producirse por escrito, salvo nos casos de duración inferior ás catro semanas, 
en que poderá formalizarse de forma verbal (consúltese vLex España, http://vlex.es).

O art. 15.1 do ET é moi claro ao permitir principalmente a subscrición de contratos 
de duración determinada nos seguintes casos: cando se contrate os traballadores para 
efectuaren unha obra ou un servizo determinados, con autonomía e substantividade 
propia dentro da actividade da empresa e cuxa execución, aínda que limitada no tem-
po, sexa en principio de duración incerta; cando as circunstancias do mercado, a acu-
mulación de tarefas ou o exceso de pedidos o esixan, mesmo tratándose da actividade 
normal da empresa; e cando se trate de substituír traballadores con dereito á reserva 
do posto de traballo. En consonancia, a lexislación española recolle tales modalidades 
de contratos de duración determinada:
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a) Contrato por obra ou servizo determinados

De acordo co Ministerio de Emprego e Seguridade Social (2015), o contrato temporal 
por obra ou servizo determinados é o que se concerta para a realización de obras ou 
servizos con autonomía e substantividade propias dentro da actividade da empresa, 
cuxa execución, aínda que limitada no tempo, é en principio de duración incerta. Se 
no contrato se fixase unha duración ou unha data de finalización, estas deberán en-
tenderse de carácter orientativo. No entanto, o contrato non poderá ter unha duración 
superior aos tres anos, ampliable doce meses máis por convenio colectivo sectorial 
de ámbito estatal ou, se este non existe, por convenio colectivo sectorial de ámbito 
inferior. Superados estes prazos, os traballadores adquirirán a condición de fixos da 
empresa.

b) Contrato eventual por circunstancias da produción

Segundo López (s. d.):

En tales casos [cando as circunstancias do mercado, a acumulación de tarefas ou o exceso 
de pedidos o esixiren] os contratos poderán ter unha duración máxima de seis meses dentro 
dun período de doce meses, contados a partir do momento en que se produzan as devanditas 
causas. Por convenio colectivo sectorial ou estatal, ou por convenio colectivo sectorial de 
ámbito inferior, poderá modificarse a duración máxima destes contratos. En tal suposto, o pe-
ríodo máximo dentro do cal se poderá realizar será de dezaoito meses, non podendo superar 
a duración do contrato as ¾ partes do período de referencia establecido nin como máximo os 
doce meses. 

No caso de que o contrato se concertase por unha duración inferior á máxima legal, poderá 
prorrogarse unha única vez, sen que a duración total supere a duración máxima establecida.

c) Contrato de interinidade

Os contratos temporais que teñan por obxecto substituír traballadores con dereito á 
reserva do posto de traballo poderán ser subscritos sempre que no contrato de traballo 
se especifique o nome da persoa substituída e a causa da substitución. Tamén se con-
sidera contrato de interinidade o que se utiliza para cubrir temporalmente un posto de 
traballo durante un proceso de selección ou promoción para a súa cobertura definitiva. 
De acordo con López (s. d.):

sANdrA Meizoso MAzás

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 171-212



181

A súa duración será a do tempo durante o cal subsista o dereito do traballador substituído á 
reserva de posto de traballo, ou a do tempo que dure o proceso de selección ou promoción 
para a cobertura definitiva do posto de traballo, sen que, neste último [caso], a duración poida 
ser superior a tres meses.

Neste contexto, a concatenación de contratos é posible, mais dentro duns límites, 
aínda que non para todas as modalidades. Así, o art. 15.5 do ET dispón textualmente:

[...] 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 dife-
rente posto de traballo coa mesma empresa ou grupo de empresas, mediante dous ou máis 
contratos temporais, sexa directamente ou a través da súa posta á disposición por empresas 
de traballo temporal, coas mesmas ou diferentes modalidades contractuais de duración de-
terminada, adquirirán a condición de traballadores fixos.

Por outra banda, non hai que esquecerse de que en España os traballadores con con-
tratos temporais ou de duración determinada teñen os mesmos dereitos que aqueles 
con contratos de duración indefinida, sen prexuízo das particularidades específicas de 
cada modalidade contractual. Ademais, os empresarios están obrigados a informaren 
os traballadores da empresa con contrato temporal, incluídos os contratos formativos, 
sobre a existencia de postos de traballo vacantes, para lles garantir así as mesmas 
oportunidades de accederen a postos permanentes que aos demais traballadores. 

Polo xeral, os contratos temporais adoitan extinguirse cando o contrato alcanza a du-
ración pactada, é dicir, cando chegan ao seu termo, e non mediante despedimento. 
Por esta razón, ao finalizar o contrato, o/a traballador/a terá dereito a recibir 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.

7. Réxime xurídico e principais características da contratación temporal noutros 
cinco estados de Europa

7.1. Francia: unha relación tripartita

De acordo coa información do Ministerio de Emprego e Seguridade Social (2014a), 
a regulación do contrato de traballo temporal (contrat temporaire) en Francia atópase 
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nos artigos do Código de traballo L. 1251, L. 1254, L. 4154, D. 125, D. 4154 e R. 
2151. De por parte, a lexislación é moi nítida no tocante á súa aplicación: as empre-
sas só poden ter empregados temporais para o desenvolvemento dunha actividade no 
curto prazo. Así, as causas dun contrato temporal serán estas: substituír de traballado-
res ausentes; ocupar un posto mentres non teña un/ha traballador/a fixo/a asignado/a; 
cubrir un posto que está previsto suprimir; substituír un/ha traballador/a que pasou 
provisionalmente a tempo parcial; facerlle fronte a un aumento temporal da actividade 
da empresa; realizar traballos de tempada, e, por último, atender casos particulares, 
como traballos urxentes para previr accidentes inminentes.

Outra peculiaridade do contrato temporal en Francia é que se consideran tres partes 
protagonistas na relación laboral: o/a empregado/a, a axencia de emprego temporal e 
a empresa empregadora ou usuaria; é dicir, as ETT adoptan un papel fundamental, a 
diferenza do que ocorre noutros países da Eurozona. Segundo o Ministerio de Empre-
go e Seguridade Social (2014a) neste país o/a traballador/a con contrato temporal é 
contratado/a e remunerado/a por unha ETT que o/a pon á disposición dunha empresa 
empregadora ou usuaria por unha duración limitada, o que se denomina «misión». 
A misión finalizará na data fixada ou cando se realice o seu obxecto, por exemplo, á 
volta do/a traballador/ que se substituíu ou na fin da tempada. 

En calquera caso, como indica Jesús Martínez Girón (información persoal) «este tipo 
de contrato, do mesmo xeito que ocorre no caso español, formalizarase por escrito 
segundo ordena o Código do traballo francés». O documento conterá, entre outros da-
tos, a cualificación profesional do/a traballador/a temporal; o modo de remuneración; 
o tipo de período de proba; no caso de que a misión teña lugar no estranxeiro, unha 
cláusula en que se indique se, de ser necesaria, a repatriación correrá a cargo da ETT; 
e o nome e o enderezo da caixa complementaria e do organismo de previsión social 
que corresponde á ETT.

Por outra parte, o contrato temporal en Francia só pode ser renovado unha vez, coa 
condición de que se detallen as condicións da súa renovación ou se engada unha 
emenda, e sempre co acordo dos traballadores. Así e todo, a duración do contrato, 
incluída a súa renovación, non pode exceder o máximo previsto para a tarefa enco-
mendada, que vai dos nove meses no suposto de ocupar un posto mentres non se lle 
outorga a un/ha traballador/a con contrato de duración indefinida ou de traballos ur-
xentes por motivos de necesidade; aos vinte e catro meses no suposto dun pedido ex-
cepcional destinado á exportación. No caso de que o contrato continúe transcorridos 
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os distintos prazos, os traballadores adquirirán a condición de indefinidos. En palabras 
de Pin, Plaza e Stein (2011):

O Estado francés establece unha serie de medidas co fin de lle restar atractivo á contratación 
temporal fronte á indefinida. Existe un período de duración máxima tras o cal o traballador 
pasa a ser fixo. Ademais, a lexislación francesa considera que os traballadores temporais se 
atopan nunha situación precaria, [e] por iso cobran un bonus do 10% do salario bruto percibi-
do se non se transforman en indefinidos.

Cómpre non esquecermos que a lexislación francesa lles recoñece aos traballadores 
temporais os mesmos dereitos que aos traballadores da empresa usuaria, e estes deben 
percibir, como mínimo, unha remuneración equivalente á dun/ha traballador/a da em-
presa con contrato de duración indefinida de igual cualificación, que ocupe o mesmo 
posto de traballo.

Ademais, como nota característica, o Código do traballo recolle no seu art. L 1242-5 
que está prohibido realizar un contrato de traballo de duración determinada motivado 
por un aumento temporal da actividade ou a realización dunha tarefa ocasional den-
tro dos seis meses seguintes a un despedimento por causas económicas. En canto á 
indemnización por fin de contrato, denominada indemnización précarité, supón unha 
cantidade equivalente ao 10% da remuneración total bruta percibida polo traballador, 
segundo o disposto no art. L 1243-8 do Código do traballo.

7.2. Reino Unido: o modelo liberal

É destacable que o marco xurídico laboral do Reino Unido difira notablemente do mo-
delo continental europeo. Como apunta Jesús Martínez Girón (información persoal):

No Reino Unido existen dous tipos de lexislación, a Common Law, que consiste en leis desen-
volvidas ao longo dos anos polos xuíces con base en sentenzas; e, doutra banda, a Statutory 
Law ou as leis promulgadas polo Parlamento. A contratación temporal está regulada no Regu-
lamento de traballadores a prazo fixo (fixed-term employees) de 2002, aprobado polo Decreto 
lexislativo (Statutory Instrument) 2002/2034 e promulgado coa finalidade de traspoñer en 
Inglaterra, Escocia e Gales a Directiva 1999/70/CE, relativa ao acordo marco sobre o traballo 
de duración determinada respecto da lexislación laboral. Esta última, a Statutory Law é a prin-
cipal protagonista neste ámbito.
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Por outra banda, de acordo con Arufe e Martínez (2010):

O modelo británico de regulación dos contratos de traballo de duración determinada nada 
ten a ver cos modelos continentais europeos [...]. En primeiro lugar, porque o empresario e o 
traballador teñen completa liberdade para acordar a duración do contrato de traballo, sem-
pre e cando o termo resolutorio acordado non exceda de catro anos [...]. En segundo lugar, 
porque esta liberdade de estipulación do termo resolutorio pode mesmo ser ampliada por 
convenio colectivo [...]. En terceiro lugar, [...] porque [...] se hai solución de continuidade entre 
contrato de traballo precario e contrato de traballo precario, cabe volver empregar outra vez 
o traballador mediante un novo contrato de traballo de duración determinada de até catro 
anos (se non a houbese, o traballador pasaría entón, suposto que non existise razón obxectiva 
que xustificase a estipulación do novo contrato precario, a converterse nun «traballador per-
manente [permanent employee]»).

Así, de acordo coa Regulación dos contratos de duración determinada británica (The 
Fixed-term Employees [Prevention of Less Favourable Treatment] Regulations 2002), 
as condicións do emprego dependen en gran medida do acordo que establezan os em-
pregadores e os traballadores, xa que a regra xeral á hora de subscribir un contrato é 
a liberdade de pacto en todos os aspectos, de xeito que o liberalismo tradicional do 
Reino Unido se proxecta notablemente sobre a súa lexislación laboral. Isto non quere 
dicir, no entanto, que non exista unha serie de requisitos que deben ser cumpridos, 
como o salario mínimo ou o límite de horas traballadas.

No tocante en concreto ao contrato de duración determinada, o requisito fundamental, 
como noutros estados, é que este teña unha data de finalización fixada no tempo ou 
ben que o seu obxecto sexa unha tarefa específica. En consecuencia, as causas reflec-
tidas na lexislación británica para contratar na devandita modalidade son as seguintes: 
estudante nun posto en que estea a traballar e aprendendo; membros das Forzas Ar-
madas; traballos temporais; empregados especialistas para calquera tipo de proxecto; 
cobertura dunha maternidade ou traballos como aprendices.

Canto á indemnización por fin de contrato, obtense cando un contrato temporal de 
dous anos ou máis expira. A cantidade que se percibe depende do tempo que se traba-
llou, a idade e o salario semanal: é media paga dunha semana por cada ano completo 
de emprego para os menores de vinte e dous anos; a paga dunha semana enteira por 
cada ano completo de emprego para as persoas con idades comprendidas entre os 
vinte e dous anos e os corenta; e unha semana e media de paga por cada ano completo 
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de emprego cando se trate de empregados de corenta e un ou máis anos de idade (Ci-
tizens Advice, s. d.).

7.3. Alemaña: o sistema causal complexo

A contratación temporal (zeitarbeitsvertrag) sempre foi un alicerce do mercado la-
boral alemán, ademais de constituír tradicionalmente un importante fío condutor á 
hora de atinxir un contrato indefinido. Así e todo, a lexislación alemá carece dun 
corpo normativo único, e en especial a regulación da contratación temporal atópase 
dispersa nos seguintes textos: o Código civil (BGB), a Lei de protección fronte ao des-
pedimento (KSchG) e a Lei sobre o traballo a tempo parcial e o traballo de duración 
determinada (TzBfG).

O procedemento para subscribir un contrato temporal realízase de forma que «o em-
pregador leve a cabo o contrato a través dunha empresa de traballo temporal e non di-
rectamente co empregado. Polo que a empresa de traballo temporal é a que contrata o 
traballador, que despois cede á empresa usuaria» (Portal Alemaña, 2014). A duración 
máxima deste tipo de contrato é de dous anos, aínda que se admite a concatenación de 
contratos temporais até en tres ocasións, de acordo co art. 14 da TzBfG. O art. 14.4 
da TzBfG, pola súa vez, esixe que o contrato temporal se formalice por escrito, de 
maneira que de ter lugar verbalmente pasará a considerarse como indefinido.

As causas obxectivas establecidas pola lei para subscribir un contrato temporal son es-
tas: a necesidade de man de obra de forma transitoria; conseguir un primeiro emprego 
tras acabar a formación profesional ou os estudos universitarios; causas persoais dos 
traballadores que xustifiquen a temporalidade, é dicir, que sexa así por vontade dos 
traballadores; pola natureza da prestación de servizos; no caso do período de proba de 
traballadores que son remunerados a través de orzamentos públicos; pola temporali-
dade fixada na conciliación xudicial ou pola substitución dun posto de traballo.

A maiores, a través da Lei para o fomento do emprego (BeschFG), permíteselles aos 
empresarios subscribir contratos de traballo temporal cunha duración máxima de até 
dous anos sen especificar ningún motivo, para os cales tamén se acepta a prolongación 
por escrito por un máximo de tres veces. Do mesmo modo, as empresas de nova crea-
ción poderán facer uso dos contratos de duración determinada sen motivos obxectivos 
que o xustifiquen durante os primeiros catro anos de actividade. O prazo esténdese até 
os cinco anos como máximo para as persoas que sexan maiores de cincuenta e dous 
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anos e que permanecesen en situación de desemprego cando menos durante catro 
meses.

Por último, cabe notarmos que a TzBfG non establece ningunha indemnización por 
fin de contrato para esta modalidade contractual.

7.4. Italia: da casuística limitada á ampliación da causa

En palabras do técnico da Consellaría de Emprego e Seguridade Social da Embaixada 
de España en Italia Luis Gerardo Rodríguez (información persoal):

A regulación da contratación temporal na normativa laboral italiana non é, a diferenza de 
[en] España, un tema central do debate político e social. A explicación reside en que, dada 
a estrita regulación deste tipo de contratación no Estatuto dos traballadores italiano, e dada 
a interpretación restritiva que veu facendo dela a xurisprudencia italiana, as empresas foron 
recorrendo á utilización de fórmulas atípicas de contratación, o que constitúe unha forma de 
relación laboral como semiautónomos, moi similar á figura española do autónomo dependen-
te, que tiveron un gran desenvolvemento nos últimos anos. O uso destas fórmulas está máis 
estendido, en termos xerais, que o dos contratos temporais. Esta é unha das especificidades 
máis claras do modelo laboral italiano dos últimos anos respecto a outros modelos europeos.

O certo é que desde 1962 a lexislación italiana sufriu numerosas reformas co fin de re-
gular a contratación temporal. Ao longo delas pasouse dun modelo máis ben restritivo 
nos primeiros anos, cunha casuística moi limitada establecida polas leis n.º 230, do 18 
de abril de 1962, sobre a regulación do contrato de traballo por tempo determinado, 
e n.º 56, do 28 de febreiro de 1987, de normas sobre a organización do mercado de 
traballo; ao modelo flexibilizador cuxo último expoñente é a Lei n.º 78, do 16 de maio 
de 2014, pola que se converte en lei o Decreto lei n.º 34, do 20 de marzo de 2014, 
polo que se establecen medidas urxentes para promover o aumento do emprego e se 
simplifican as obrigas impostas ás empresas, aprobada polo Goberno actual.

Os contratos de traballo temporais están xustificados polos seguintes motivos: traballo 
de tempada, substitución de traballadores por enfermidade ou maternidade e acumula-
ción ocasional de traballo. Dentro dos contratos temporais ou por tempo determinado 
(contratto a termine na terminoloxía italiana), distínguense tres formas contractuais: 
o contrato temporal ordinario ou «tradicional», o contrato por razóns predeterminadas 
e o contrato acausal.
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a) Contrato temporal ordinario ou «tradicional»

De acordo con Luis Gerardo Rodríguez Val (información persoal), este tipo de contra-
to pode estipularse cando existan razóns de carácter técnico, produtivo ou organizati-
vo que o xustifiquen ou ben para a substitución de traballadores con reserva do posto 
de traballo (o que sería equivalente ao noso contrato de interinidade). A normativa non 
sinala un límite numérico para os contratos por tempo determinado que unha empresa 
poida subscribir, senón que remite a facultade de establecelo á negociación colectiva. 
De feito, a maior parte dos convenios sectoriais de ámbito nacional establece unha 
porcentaxe máxima de contratos temporais que difire segundo o tamaño da empresa. 
Ora ben, se o convenio colectivo aplicable non fixa límites numéricos, os empresarios 
poden recorrer a todas as contratacións temporais que consideren oportunas.

b) Contrato temporal por razóns predeterminadas

De novo segundo a Embaixada Española en Italia (información persoal), a lexislación 
deixa en mans da negociación colectiva a posibilidade de regular outra modalidade 
de contrato por tempo determinado que estea xustificado polas seguintes razóns: o 
comezo dunha nova actividade; o lanzamento dun novo produto ou servizo; a im-
plementación dun cambio tecnolóxico de relevancia; o período complementario dun 
proxecto de investigación ou desenvolvemento, ou a renovación ou prórroga dunha 
encarga importante.

Este tipo de contratación só pode empregarse cando figura especificamente no conve-
nio colectivo do sector, en que de igual maneira deben fixarse a súa duración máxima 
e a porcentaxe de traballadores que poden ser contratados. En calquera caso a norma-
tiva restrinxe o número de traballadores que poden ser contratados deste xeito a unha 
cantidade inferior ao 6% do persoal total da unidade produtiva.

c) Contrato acausal

Luis Gerardo Rodríguez Val indicounos (información persoal) que como gran novi-
dade da reforma do mercado de traballo en 2012 (Lei n.º 92, do 28 de xuño de 2012, 
de disposicións en materia de reforma do mercado de traballo nunha perspectiva de 
crecemento, coñecida como Reforma Monti-Fornero) estableceuse a posibilidade de 
realizar contratos temporais sen necesidade de causa que o xustifique sempre e cando 
se trate do primeiro contrato de traballo por conta allea da empresa cun/ha traballa-
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dor/a. O contrato debe formalizarse por escrito, non pode exceder dunha duración 
máxima de doce meses e non é prorrogable.

En calquera caso, os contratos de traballo temporais en Italia deben subscribirse obri-
gatoriamente de forma escrita, cunha soa excepción: os contratos ocasionais cuxa 
duración non supere os doce días; en caso contrario, o contrato considérase nulo e 
transfórmase automaticamente nun contrato indefinido. Ademais, o contrato tempo-
ral pode ser prorrogado por unha soa vez, sempre que existan as razóns iniciais; con 
todo, a duración máxima dunha relación laboral por tempo determinado, comprendi-
da a eventual prórroga, non poderá exceder de trinta e seis meses. Así mesmo, a lei 
establece un período mínimo que debe transcorrer entre a finalización dun contrato 
temporal e a realización doutro novo cos mesmos traballadores. Arestora é de dez días 
para os contratos de duración inferior a seis meses e de vinte días para os de duración 
superior. 

Segundo a Lei n.º 78, do 16 de maio de 2014, os empregadores ou empresarios non 
poden subscribir un número contratos de duración determinada que supere o límite 
do 20% do número de traballadores fixos na data do primeiro de xaneiro do ano de 
admisión. Porén, aqueles empresarios que contan con até cinco empregados teñen a 
posibilidade de asinaren un contrato de traballo de duración determinada sen máis 
requisitos. En caso de violación deste límite para a contratación temporal, aplícase 
unha sanción administrativa que consiste no 20% do salario por cada mes de duración 
do emprego, se o número de traballadores empregados fraudulentamente non é máis 
dun; e no 50% do salario por cada mes de duración do emprego se o número de traba-
lladores empregados de maneira ilegal supera a unidade.

Finalmente, de acordo con Álvarez del Cuvillo (2009), «no ordenamento italiano, a fi-
nalización do contrato temporal supón unha indemnización denominada “trattamento 
dei fine rapporto”, cuxa finalidade é afrontar a expiración do contrato. Deste xeito, a 
súa contía é o resultante de dividir por 13,5 a retribución anual».

7.5. Portugal: a similitude co modelo español

O lexislador portugués cualifica o contrato de traballo temporal como un contrato 
limitado no tempo que se establece entre unha ETT e un/ha traballador/a, co fin de 
desenvolver unha actividade para un terceiro, é dicir, unha empresa usuaria.
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De acordo coas informacións que figuran no sitio web da Axencia para o Investimento 
e Comercio Externo de Portugal (ACEIP Portugal Global, http://www.portugalglobal.
pt/ES/Paginas/index.aspx), «a duración do contrato laboral portugués non pode exceder 
o límite fixado ou o prazo de duración da causa que o xustifica». Ademais, segundo 
recolle o Código do traballo luso, o contrato que non faga mención ao seu termo 
será subscrito por un período dun mes, sen que se permita renovalo. Transcorridos 
estes prazos de duración e finalizado o contrato temporal, se logo de dez días o/a 
traballador/a temporal permanece ao servizo do empregador sen ningún outro tipo de 
contrato que fundamente a relación laboral que existe entre eles, considérase que pasa 
a ter un contrato indefinido (art. 178 do Código do traballo).

En calquera caso, o art. 148 do Código do traballo apunta que a duración dun contrato 
temporal non pode exceder do total de dezaoito meses cando se trate de persoas que 
buscan o seu primeiro emprego; dous anos cando se trate dunha nova actividade de 
duración incerta, empresas de menos de setecentos cincuenta traballadores ou empre-
gados de longa duración; e, por último, tres anos nos casos restantes.

Pola súa vez, o art. 175 da mesma norma sinala que a formalización deste tipo de 
contrato debe producirse sempre por escrito e só nos seguintes casos: cando existan 
postos de traballo vacantes en espera da súa cobertura definitiva; pola necesidade in-
termitente de man de obra, determinada por flutuacións na actividade; pola necesidade 
ocasional de proporcionar apoio familiar directo de natureza social, ou pola realiza-
ción dun proxecto temporal. Non está permitido o uso de traballadores temporais en 
traballos perigosos para a súa seguridade ou saúde, agás que esa sexa a súa cualifica-
ción profesional; e tampouco se permite asinar un contrato de traballo temporal para 
satisfacer necesidades que fosen cubertas por traballadores cun contrato que se dese 
por finalizado nos doce meses anteriores, por despedimento individual ou colectivo. 
Finalmente, cabe notarmos que o contrato de traballo temporal pode ser renovado até 
en tres ocasións.

As condicións do traballo temporal están reflectidas no art. 185 do Código do traballo. 
Unha das peculiaridades portuguesas é que cabe a posibilidade de que os traballado-
res temporais se poñan á disposición de máis dunha empresa. En canto á retribución, 
este tipo de empregados teñen dereito ao salario mínimo da regulación colectiva do 
traballo aplicable á ETT, ou ben daquela que coincida coas súas funcións, a opción 
que resulte máis favorable. Unha vez transcorridos sesenta días no posto do traballo, 
seralles aplicable o mesmo convenio colectivo polo que se rexen os traballadores pro-
pios da empresa que exercen as mesmas funcións. 
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Pola súa vez, o art. 344 recolle que a indemnización por fin de contrato será a corres-
pondente a tres ou dous días, segundo o caso, de salario base máis a antigüidade por 
cada mes de duración do contrato, a condición de que esta non supere os seis meses.

8. Un diagnóstico en cifras da temporalidade no modelo español

De acordo con Toharia Cortés (2002), «existen algúns datos que indican que a tempo-
ralidade chegou a ser elevada en varios sectores durante as décadas de 1950 e 1960, 
mais a práctica tanto xurídica como sindical, encuberta e ilegal, tendeu a limitar o uso 
dos contratos temporais e a primar o contrato indefinido, de tal forma que, á chegada 
do período democrático, é probable que a porcentaxe de traballadores que, nun mo-
mento dado, tiñan un contrato temporal non chegase ao 10%». 

Segundo se aprecia nos datos da Oficina Europea de Estatística (Eurostat, http://
ec.europa.eu/eurostat), reflectidos no Gráfico 1, resulta indiscutible que a cifra total 
da temporalidade en España se disparou entre 1987 e o ano 2006, onde alcanza o 
seu tope máximo con 5 555 400 empregos temporais, no que poderiamos considerar 
como unha primeira fase da súa traxectoria. O continuado incremento dos empregos 
temporais desde o ano 1987 até 2006 pódese explicar porque a economía entrara nun 
gran período de expansión e creación de emprego (especialmente en sectores estra-
téxicos como a construción). Ademais, este período coincide inmediatamente despois 
dunha das reformas máis significativas canto á contratación temporal, a de 1984, que 
canalizou a creación de emprego cara aos contratos temporais. A partir de aí, as cifras 
comezan a descender, nunha posible segunda fase, a raíz do asentamento da crise eco-
nómica no país. Así, en 2013 chégase aos 3 246 100 empregos temporais, unha cifra 
similar á rexistrada en 1996.

De por parte, se analizamos os datos por sexos, apreciamos que tradicionalmente os 
homes teñen unha maior cantidade de empregos temporais, en especial nos primeiros 
anos deste período, algo que pode ser debido ao seu maior peso no mercado laboral 
na altura. En consonancia, son os que máis sofren a mingua da contratación temporal. 
Pola contra, as mulleres, cunhas cifras máis baixas de temporalidade, acusan menos o 
decrecemento deste tipo de contratos. No entanto, a partir de aproximadamente 2008 
os datos son moi similares para ambos os sexos, isto é, a cifra de contratos temporais 
de homes e mulleres case se iguala, seguindo a mesma tendencia á baixa.
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Gráfico 1. Empregos temporais en España por sexo no período 1987-2013 (miles de persoas)
 

Fonte: elaboración propia con base nos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

Doutra banda, a temporalidade non é un signo de identidade exclusivo do sector pri-
vado ou as actividades estacionais, pois o emprego público tamén pasou a sumarse 
a esta fórmula de contratación. Como pode observarse no Gráfico 2, os asalariados 
con contrato temporal figuran sobre todo no sector privado, onde máis prexudicados 
se viron coa chegada da crise económica e a progresiva destrución do emprego; po-
rén, a partir do ano 2000 a temporalidade no sector público comeza a aumentar até 
aproximadamente o ano 2012, en que volve decaer. Ademais, os datos da enquisa de 
poboación activa (EPA) do Instituto Nacional de Estatística (INE, http://www.ine.es) 
reflicten que a pesar de que a contratación temporal no sector público é máis reducida, 
tendeu á alza nos últimos anos, e resultou menos prexudicada na redución de empre-
gos temporais.
 

Gráfico 2. Asalariados no sector público e privado con contrato temporal no período 
1996-2014 (miles de persoas)

 

Fonte: elaboración propia con base nos datos do INE (http://www.ine.es), enquisa de poboación activa

o coNtrAto teMPorAl: uN estudo coMPArAdo No áMbito euroPeo

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 171-212



192

Así e todo, se as cifras da contratación temporal no noso país se comparan coas da 
contratación indefinida, como se fai na Táboa 1, observaremos que esta última moda-
lidade ten un papel fundamental no total de asalariados. De feito, mesmo aínda que 
como consecuencia da crise económica o número de contratos minguou en ambas as 
modalidades contractuais, en conxunto esta redución foi máis acusada no caso dos 
contratos temporais. De por parte, se nos fixamos no emprego indefinido, en todos 
os anos representados o número de contratos femininos se mantén á volta dos cinco 
millóns, malia ser certo que a baixada é máis notable entre os homes.

Táboa 1. Asalariados con contrato temporal e con contrato indefinido 
por sexo no período 2008-2014 (miles de persoas)

Fonte: elaboración propia con base nos datos do INE (http://www.ine.es), enquisa de poboación activa

Segundo a idade, como pode apreciarse na Táboa 2, en todos os anos analizados o 
grupo con maior número de contratos temporais é o que corresponde ás persoas de 
30 a 39 anos, é dicir, xente nova, mais xa cun certo nivel de madurez. Con todo, os 
contratos temporais foron diminuíndo neste grupo desde o ano 2002 (1 280 700) ao 
ano 2014 (1 145 800), cunha pequena recuperación en 2006. Este descenso pódese 
achacar á redución do emprego nalgúns dos sectores económicos que máis se serven 
desta modalidade contractual, como o da construción, que se viu danado pola crise. 

En canto ao segundo grupo de idade con maior cantidade de contratos temporais, en 
2002 e 2006 era o das persoas de entre 25 e 29 anos, mentres que en 2010 e 2014 pasa 
a ocupar este segundo posto o grupo de idade de 40 a 49 anos.

Por outra parte, cabe salientarmos o gran decrecemento da contratación temporal ao 
longo dos anos na xente moza de 16 a 19 anos. De acordo con M. B., de CC. OO. 
Galicia (información persoal). «os traballadores novos incorporáronse ao mercado 

 Homes Mulleres
 Con contrato Con contrato Con contrato Con contrato
 indefinido temporal indefinido temporal

2014 5710,9 1790,4 5261,1 1720,7
2013 5634,8 1665,8 5124,4 1668,4
2012 5794,1 1609,0 5234,6 1651,0
2011 6081,9 1898,5 5311,7 1858,4
2010 6295,4 1941,1 5423,8 1894,3
2009 6441,6 2001,2 5361,1 1920,7
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laboral en sectores precarios e con contratos temporais que foron os primeiros en des-
aparecer coa crise; ou dito doutra maneira, foron despedidos mediante a fórmula da 
non renovación dos seus contratos». Este razoamento é apoiado por D. B., de UXT 
Galicia (información persoal), que apunta ademais ao «problema demográfico da 
poboación, cada vez máis avellentada». En cambio, ocorre o contrario no grupo de 
idade de 70 e máis anos, cunha tendencia á alza malia as cifras seren baixas. Segundo 
M. B., de CC. OO. Galicia (información persoal), isto pode explicarse con base en 
dous factores: «por unha banda, un cambio lexislativo, polo ano 2010, que incentiva-
ba a prolongación da vida laboral ao facer desaparecer as cotizacións; e, pola outra, os 
cambios no acceso ás pensións, que poden provocar que as persoas prolonguen a súa 
vida laboral para completar a súa cotización».

Táboa 2. Asalariados con contrato temporal por grupos de idade no período 2002-2014 
(miles de persoas)

Fonte: elaboración propia con base nos datos do INE (http://www.ine.es), enquisa de poboación activa

Se analizarmos o número de contratos rexistrados, indefinidos e temporais, ponse de 
manifesto a importancia da temporalidade no emprego español, como pode verse no 
Gráfico 3. É dicir, o número de contratos temporais é maior que o de contratos inde-
finidos, e o certo é que o diferencial é abafador. No período representado, o número 
de contratos temporais oscila entre os 1 397 728 (2007, a cifra máis alta) e os 955 638 
(2010, a cifra máis baixa), mentres que o número de contratos indefinidos varía entre 
255 422 (2007, a cifra máis alta) e 78 364 (2012, a cifra máis baixa).

O ano de maior contratación, tanto temporal como indefinida, é 2007. A partir de 2008 
o número de contratos comeza a decaer gravemente, con algún síntoma de recupera-
ción errático nos anos 2011 e 2013 para os contratos indefinidos, e no ano 2011 para 
os contratos temporais. Existe unha recuperación continuada de dous anos consecuti-

 2014 2010 2006 2002

De 16 a 19 anos 59,7 84,5 273,9 251,4
De 20 a 24 anos 420,6 538,4 939,4 868,9
De 25 a 29 anos 642,1 747,0 1206,6 1018,7
De 30 a 39 anos 1145,8 1271,5 1747,0 1280,7
De 40 a 49 anos 792,7 809,9 957,4 666,1
De 50 a 59 anos 401,1 322,6 410,9 282,9
De 60 a 69 anos 47,0 58,8 71,4 46,9
De 70 e máis anos 1,9 2,7 1,4 0,7
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vos a partir de 2014 para os contratos indefinidos, e mesmo de tres anos consecutivos 
de crecemento para os contratos temporais a partir de 2013. Ambas as modalidades 
atinxen os seus mellores resultados no ano 2015 desde 2008.

Gráfico 3. Contratos rexistrados no período 2000-2015
 

Fonte: elaboración propia con base nos datos do INE (http://www.ine.es), enquisa de poboación activa

A destrución do emprego supón un importante problema para a contratación temporal, 
pois é primeira en diminuír en época de axustes, alén de por causas produtivas ou es-
tacionais, como se reflicte no Gráfico 4. Segundo os datos do Ministerio de Emprego 
e Seguridade Social (2014b), entre 2007 e 2012 a maioría dos contratos que se deron 
de baixa no noso país era temporal, fronte a unha minoría de contratos indefinidos 
afectados. 
 

Gráfico 4. Porcentaxe de baixas por tipo de contrato, indefinido ou temporal, 
no período 2007-2012

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social (2014b)

Así mesmo, os datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social (2014b) eviden-
cian que as empresas que máis recorren á contratación temporal son as pequenas, que 
contan con de cinco a nove traballadores (29,9% do total de empresas). No Gráfico 5 
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pode apreciarse como a medida que aumenta o tamaño da empresa a porcentaxe de 
temporalidade na contratación vai reducíndose. Para D. B., de UXT Galicia (infor-
mación persoal), isto vén xustificado porque «a maioría das empresas españolas son 
pequenas empresas», e porque «nas empresas pequenas a intervención e influencia 
dos sindicatos é reducida; en cambio, nas empresas grandes os sindicatos están máis 
organizados, por tanto, nestas últimas existe menos precariedade». En cambio, M. B., 
de CC. OO. Galicia (información persoal), xulga que isto é debido ao «tecido produ-
tivo, e a unha xestión menos profesional segundo o tamaño da empresa».

Gráfico 5. Porcentaxe de contratos temporais segundo o tamaño da empresa en 2013

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social (2014b)

Cabe notarmos que as diferentes clases de contratos temporais teñen tamén distintas 
intensidades de uso no mercado laboral español. De acordo cos datos do INE (http://
www.ine.es), en 2014 o contrato por obra ou servizo determinados foi o protagonista, 
seguido do contrato eventual por circunstancias de produción, e, en terceira posición, 
o contrato de interinidade. O resto das modalidades xa se atopan en posicións moito 
máis afastadas. Salienta, en calquera caso, o elevado número de contratos temporais 
verbais que se realiza no noso país.

9. Europa en cifras: Alemaña, Reino Unido, España, Francia, Italia e Portugal

A necesidade de xerar emprego desemboca nunha maior flexibilidade e unha maior 
contratación temporal. Así, desde a década dos oitenta a temporalidade establécese 
en sectores e actividades alleos, até ese momento, a tal modalidade contractual, e o 
seu protagonismo aumenta no conxunto de Europa. Se viaxamos uns anos atrás, en 
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concreto a 1995, é posible ratificarmos que a eventualidade no emprego vén sendo 
unha peculiaridade fundamental do mercado laboral. Se nos fixamos no Gráfico 6, a 
tendencia evolutiva característica da maioría dos seis países europeos analizados é á 
alza, é dicir, pódese apreciar como a contratación temporal foi incrementándose nos 
seus mercados laborais até atinxir entre un 15% e un 20% dos contratos subscritos.

Gráfico 6. Evolución da porcentaxe de contratos temporais na UE 
e os países estudados no período 1995-2013

Fonte: elaboración propia con base nos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

No entanto, podemos excluír desta regra xenérica o Reino Unido e España. No pri-
meiro caso, a evolución da temporalidade mantívose practicamente estable ao longo 
destes últimos anos, coa porcentaxe máis baixa da UE, arredor dun 6%. En España, 
pola súa vez, a contratación temporal alcanzaba en 1995 unha porcentaxe do 40%, 
mentres no resto dos países se situaba á volta do 10%. Co paso dos anos, aquela por-
centaxe foi reducíndose até chegar preto do 20% en 2013, pero aínda así en todos os 
anos analizados España segue a encabezar a porcentaxe de temporalidade. 

A que se debe este notable despuntamento, se estamos a falar de países do continente 
europeo? De acordo con Toharia (2005), a resposta é que «pode que o que suceda é 
que os países optan por distintas vías de contratación laboral para satisfacer esas ne-
cesidades de flexibilidade» con que contan no mercado laboral. De feito, nas análises 
realizadas no mencionado traballo de Toharia «constatouse que o Reino Unido parece 
apostar polos contratos a tempo parcial, á vez que Alemaña [o fai] polos contratos de 
formación, Italia polo traballo autónomo e Francia por unha porcentaxe máis ou me-
nos equilibrada entre os distintos tipos de emprego atípico, mentres España opta por 
unha maior implantación do emprego temporal».

A porcentaxe de contratos temporais no conxunto da UE no período 2005-2013 sitúa-
se sempre á volta do 11%, con certas variacións decimais, como se aprecia na Táboa 
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3. De tomarmos tal cantidade como referencia, dentro do mesmo período distingui-
remos: dunha banda, os países que se atopan por debaixo desa porcentaxe, como o 
Reino Unido (contra o 4%) e Italia (entre o 9% e o 10% neses anos); da outra, aqueles 
próximos á media da UE, mais que a superan nuns puntos, como Alemaña (sobre o 
12%) e Francia, país este último en que a contratación temporal aumentou de forma 
visible (dun 12% en 2005 pásase a un 14% no ano 2013); e, por último, aqueles países 
cunha porcentaxe notablemente superior á do conxunto da UE, España e Portugal.

En Portugal a porcentaxe de temporalidade medrou case dous puntos ao longo do 
período. España, pola súa parte, aínda que viu reducida en oito puntos a porcentaxe de 
contratos temporais de 2005 a 2013, posúe unhas cifras que chegan a duplicar a media 
da UE. Sen dúbida estamos diante dun panorama que sitúa a España e Portugal como 
os grandes países en canto á temporalidade se refire.

Táboa 3. Porcentaxe de contratos temporais na UE e os países estudados 
no período 2005-2013

Fonte: elaboración propia con base nos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

Doutra banda, de acordo cos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat), en 
practicamente todo o conxunto de Europa as mulleres son maioría na contratación 
temporal, cunha porcentaxe do 14,2% en 2013, fronte ao 13,2% correspondente aos 
homes neste ano. Se atendemos de forma individual os estados membros estudados, 
apréciase que tan só Alemaña e Portugal manteñen unhas porcentaxes de contrata-
ción temporal equilibradas para os dous sexos, ao redor dun 14% e dun 21% respec-
tivamente. Francia, Italia, o Reino Unido e España posúen un maior diferencial entre 
homes e mulleres. En Francia a porcentaxe de homes cun contrato temporal sitúase 
nun 15,1%, fronte ao 16,7% feminino. Do mesmo xeito, os homes italianos sofren en 
menor medida a temporalidade, cun 12,4%, fronte a un 14,2% das mulleres. No Rei-

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UE 27 11,5 11,7 11,8 11,5 11,0 11,3 11,4 11,2 11,2
Alemaña 12,6 12,4 12,8 13,0 12,6 13,0 12,9 12,4 12,1
Reino Unido 4,6 4,6 4,7 3,8 3,9 4,2 4,4 4,6 4,4
España 27,3 27,1 25,1 23,9 20,8 20,5 21,2 20,0 19,3
Francia 12,3 13,2 13,5 13,2 12,7 13,2 13,3 13,4 14,0
Italia 9,0 9,7 9,8 9,9 9,4 9,6 10,1 10,4 10,0
Portugal 15,3 16,4 17,9 18,3 17,7 18,7 18,3 16,9 17,6
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no Unido, o país con menos temporalidade rexistrada tanto masculina como feminina, 
en 2013 a porcentaxe de homes con contrato temporal alcanzaba o 5,6%; en cambio, 
as mulleres representaban o 6,5%. Por último, no noso país en 2013 a porcentaxe de 
homes cun contrato temporal era do 22,2%, mentres que a de mulleres se situaba no 
24,2%.

No tocante ao período de duración, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) clasifica os 
contratos temporais en catro grupos: de menos dun mes; dun a tres meses; de catro 
a seis meses; e de sete a doce meses. De acordo cos datos desta entidade, o máis fre-
cuente no conxunto da UE en 2013 era que un contrato temporal tivese unha duración 
media de sete a doce meses (5 798 700). En segundo lugar os máis importantes eran 
os contratos dun a tres meses (3 675 400).

Os contratos temporais de menos dun mes teñen maior presenza en Francia (457 000 
en 2013), e os contratos dun a tres meses en España (1 554 500 en 2013). Agora ben, 
ao aumentar a duración do contrato temporal obsérvase como as cifras dos distintos 
países se van equilibrando, até chegarmos aos contratos de sete a doce meses: Ale-
maña, cunha ampla diferenza, é o país analizado que máis contratos temporais realiza 
deste tipo (1 284 400 en 2013). Cabe destacarmos, ademais, que en todos os grupos de 
duración contractual temporal a tendencia xeral é á baixa desde 2007 a 2013.

Se atendemos agora aos ingresos anuais, segundo os datos de Eurostat (http://
ec.europa.eu/eurostat), cuxo último ano rexistrado é 2006, en primeiro lugar cómpre 
notarmos que en todos os países estudados eran maiores os dos traballadores con 
contrato indefinido que os dos traballadores con contrato temporal, como se aprecia 
na Táboa 4. De por parte, os traballadores temporais tiñan uns ingresos anuais medios 
de 21 468 € na UE, malia que nalgúns estados non se atinxía tal cantidade, como 
en España e Portugal; este último estado contaba cos traballadores temporais cos 
ingresos anuais máis baixos de todos os países comparados. Así mesmo, seguía a 
haber diferenzas por sexo: as mulleres cobraban menos que os homes polo seu traballo 
con independencia do tipo de contrato, agás en Italia, onde os ingresos medios das 
traballadoras temporais eran de 24 386 €, fronte aos 23 583 € que percibían os homes 
cun contrato de duración determinada.
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Táboa 4. Media de ingresos anuais (en euros) de traballadores con contrato indefinido e 
contrato temporal segundo o sexo en 2006

 

Fonte: elaboración propia con base nos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

No ano 2014 o principal motivo da temporalidade no conxunto da UE foi a imposibi-
lidade de atopar un emprego con contrato indefinido, cunha porcentaxe do 62,3%; nos 
casos de Francia, Italia, Portugal e España, tal motivo presenta tamén unhas porcenta-
xes altas, como se recolle na Táboa 5. Alemaña é a excepción, pois a razón principal 
atópase en razóns meramente formativas. O estudo de Eurostat non incluíu o Reino 
Unido, polo que non se conta con datos deste estado.

Táboa 5. Principais causas polas que os traballadores teñen un emprego temporal 
en Europa en 2014

* O último ano rexistrado é 2009.
Fonte: elaboración propia con base nos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

De acordo cos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat), a evolución da contra-
tación temporal variou segundo os estudos dos traballadores. No período 2005-2014 

  Contrato indefinido   Contrato temporal

 Media Homes Mulleres Media Homes Mulleres

UE 27 30 482 34 407 25 750 21 468 22 143 20 728
Alemaña 38 951 43 931 32 430 29 393 30 903 27 770
España 25 015 27 871 20 797 18 363 18 994 17 343
Francia 32 214 35 139 28 489 27 257 30 752 25 021
Italia 30 230 31 682 28 188 24 028 23 583 24 386
Portugal 17 785 19 160 16 354 12 647 12 960 12 292
Reino Unido 41 826 49 774 33 703 39 848 40 359 39 518

 Non encontraron Non querían
 traballo cun contrato un contrato Por razóns de
 indefinido  indefinido formación Período de proba

EU 27 62,3 11,6 17,2 8,8
Alemaña 21,7* 2,7* 61,1* 14,5*
España 91,5 2,9 4,9 0,7
Francia 60,4 19,5 17,7 2,4
Italia 72,7 2,3 15,8 9,2
Portugal 83,9 4,3 6,6 5,1
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produciuse en todos os países un descenso dos contratos temporais entre as persoas 
cunha formación básica; e, ao contrario do que dita a lóxica, a medida que aumenta o 
nivel formativo tamén se acrecenta a ocupación cun contrato temporal. Deste xeito, 
en Alemaña, Francia, Italia, Portugal, o Reino Unido e España os traballadores te-
ñen maioritariamente un nivel formativo intermedio. Os contratos temporais seguen 
a mesma tendencia á alza entre as persoas con estudos universitarios e/ou de posgrao. 
Trátase dun feito paradoxal, mais real no conxunto da UE.

No ano 2007, Eurostat publicou un informe elaborado por Hardarson (2007) sobre as 
persoas empregadas con contratos temporais de forma involuntaria. Tal informe reve-
lou que en 2005, dentro do conxunto de traballadores, o 7,5% das mulleres e o 6,7% 
dos homes foran empregados en traballos de duración determinada involuntariamen-
te. Nese momento a porcentaxe de temporalidade na UE era do 15% para as mulleres 
e de contra o 14% para os homes, polo que as anteriores porcentaxes son bastante 
elevadas. Ademais, un 40% dos mozos menores de 30 anos empregados con contrato 
temporal tiña contratos «non desexados». As actividades cun maior grao de involunta-
riedade eran as agrícolas e o traballo en fogares. En canto á duración destes contratos, 
o 43% das mulleres e o 48% dos homes tiñan contratos inferiores a seis meses.

Gráfico 7. Traballadores con contratos temporais involuntarios na EU no período 2000-2005

Fonte: Hardarson (2007)

Un estudo encargado pola Comisión de Emprego e Asuntos Sociais do Parlamento 
Europeo (VV. AA., 2013) revela que as ETT non posúen a mesma importancia en to-
dos os países membros da UE. Segundo este traballo, en 2010, último ano estudado, o 
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Reino Unido era o estado con maior número de ETT (12 006); porén, tamén é o estado 
da UE con menor temporalidade. O segundo posto da clasificación ocupábao Alema-
ña, con preto de catro mil empresas. O Estado francés situábase en terceiro lugar, con 
contra dúas mil empresas (véxase o Gráfico 8).

Gráfico 8. Número de ETT nos países estudados en 2010

 

Fonte: IZA (2013)

Os países que máis sofren a temporalidade, como é o caso de España ou Portugal, po-
súen un número reducido de ETT, pois á hora de subscribiren un contrato temporal os 
empregadores non adoitan recorrer a este tipo de organizacións, xa que lles suporía un 
custo extra ao ter que aboar ademais os seus servizos. A razón destas cifras é daquela 
sobre todo histórica, e, por suposto, normativa.

10. A temporalidade impulsada polos distintos sectores económicos

De acordo coa Organización Internacional do Traballo (2014), en España o forte cre-
cemento que experimentou a economía desde principios de 1990 até aproximadamen-
te 2007 veu acompañado dun alto ritmo de creación de emprego. No entanto, o mer-
cado de traballo mostrou signos de ineficiencia, como unha alta taxa de temporalidade 
ou un escaso funcionamento das políticas activas de emprego. Ao estoupar a crise en 
2008, todas estas debilidades puxéronse de manifesto, en particular nos sectores da 
construción e da industria.

Como pode apreciarse na Táboa 6, neste último sector o número de asalariados redu-
ciuse practicamente á metade entre 2008 e 2014, ao pasar de 649 100 a 340 000. No 
referente á construción, no ano 2008 proporcionaba emprego a 1 093 300 asalariados 

o coNtrAto teMPorAl: uN estudo coMPArAdo No áMbito euroPeo

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 171-212



202

con contrato temporal, cifra que diminuíu até os 214 100 asalariados no primeiro 
trimestre de 2014. 

O grande uso da contratación temporal no sector da construción estivo vinculado á 
expansión do contrato por obra ou servizo determinados, que é característico de tal ac-
tividade en España. No entanto, nos últimos anos este tipo de contrato estendeuse polo 
conxunto das actividades económicas, moitas veces en fraude de lei. Segundo recolle 
un estudo da Universidade de Valencia (Lorente Campos, 2012), «pódese observar 
a incidencia desta figura contractual en relación co conxunto de fórmulas eventuais, 
pois medrou de forma continuada desde supoñer un 10% da contratación temporal en 
1992 até o 40% en 2011».

Outra característica do noso país é a importancia do sector servizos na economía, 
ámbito en que mantivo a súa posición preponderante a pesar da crise económica, 
evidentemente con certo descenso, mais de escasa relevancia. Este sector ten un peso 
destacable no PIB español e xera unha parte notable do volume de emprego, como é 
propio dun país turístico e cunhas pautas de comportamento social que estimulan o 
seu crecemento: contaba con 2 336 300 asalariados temporais en 2014. Os seus prin-
cipais motores son a restauración, a hostalaría e o comercio.

Finalmente, a agricultura preséntase como a única actividade en que os cambios se 
produciron á alza, ao se incrementar o número de traballadores de 276 700 en 2008 a 
331 500 en 2014. Isto podería significar que o sector agrícola funcionou como refuxio 
na fuga de asalariados doutros sectores ao longo destes anos.
 

Táboa 6. Asalariados con contrato temporal por sector económico 
en España en 2014 e 2008 (miles de persoas)

Fonte: elaboración propia con base nos datos do INE (http://www.ine.es), enquisa de poboación activa

 Asalariados con contrato temporal

Sectores 2014 2008

Agricultura 331,5 276,7
Industria 340,0 649,1
Construción 214,1 1093,3
Servizos 2336,3 3084,4
Total 3221,9 5103,4
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Como queda de relevo no Gráfico 9, os datos proporcionados polo INE (http://www.
ine.es) para o primeiro trimestre de 2015 demostran que o sector da agricultura é o 
que conta cunha maior porcentaxe de asalariados temporais, que constitúen un 37% 
dos traballadores deste sector. En cambio, no sector da construción a porcentaxe de 
temporalidade sitúase nun 28%. A industria e o sector servizos rexistran datos moi 
semellantes: os asalariados industriais cun contrato temporal representan un 15% do 
total dos traballadores, unha porcentaxe que aumenta tres puntos no sector servizos 
(18%). Dadas estas cifras, podemos dicir que en España a maior parte do emprego 
non é temporal, mais, con todo, a temporalidade ten un papel fundamental en todos os 
sectores, en especial na agricultura.

Gráfico 9. Asalariados con contrato temporal respecto ao total de asalariados por sector 
económico en España no primeiro trimestre de 2015

Fonte: elaboración propia con base nos datos do INE (http://www.ine.es), enquisa de poboación activa

O sector servizos é aquel a que pertence a maior cantidade de empregos en todos os 
países comparados, coa excepción de Alemaña e Italia, onde o total do emprego se 
reparte entre o sector servizos e a industria. Dito isto, de analizarmos a cantidade de 
contratos temporais por actividade ou sector económico prodúcense variacións, como 
se reflicte na Táboa 7. En Alemaña, Portugal e o Reino Unido o sector servizos é o que 
ten un maior número de contratos de duración determinada, pero no caso de Francia e 
Italia a actividade que con máis contratos temporais é a agricultura. Isto último pode 
ser debido ao peso da agricultura en ambos os países, en particular en Francia, xa 
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que é o segundo exportador mundial de produtos alimentarios e a primeira potencia 
agrícola da UE.

Táboa 7. Número de empregados con contrato temporal 
na UE por actividade económica en 2010

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

11. Opinión dos diferentes grupos de interese

Coa finalidade de construírmos un marco de coñecemento sobre a temporalidade en 
Europa o máis aquilatado posible, realizáronse enquisas e entrevistas a membros de 
grupos de interese como sindicatos, organizacións empresariais e ETT.

11.1. Sindicatos: UXT e CC. OO.

Primeiramente, a pregunta que se lles formulou aos dous sindicatos foi se nos últi-
mos anos apreciaran un aumento da contratación temporal. Ambas as respostas foron 
afirmativas, ao que M. B., de CC. OO. Galicia (información persoal), engadiu que 
«nos últimos anos o groso da contratación que se fai é temporal. Por encima de nove 
de cada dez contratos que se rexistran». Ademais, os dous sindicatos consideran que 
a contratación temporal non axuda a fomentar o emprego. De acordo con M. B., de 
CC. OO. Galicia (información persoal), «a un traballo de carácter estable correspón-
delle un contrato estable e a un traballo temporal, un temporal. A vulneración deste 
principio é mala para as empresas, xa que leva implícito uns traballadores pouco vin-
culados, pouco formados, menos seguros, e a precariedade en toda a súa extensión».

Así mesmo, as dúas organizacións afirmaron que o Estado español se desmarcaba 
claramente da traxectoria europea en materia laboral, sobre todo polo maior emprego 
no sector servizos e tamén pola influencia doutros factores como a pequena dimensión 

 Industria Construción Servizos Agricultura

UE 27 2 162 543 718 742 9 729 123 —
Alemaña 254 881 33 610 1 326 359 300 000
Francia 56 419 21 628 1 032 213 1 170 079
Italia 102 507 36 198 694 038 850 000
Portugal 87 269 59 883 407 072 105 000
Reino Unido 47 548 12 967 1 544 099 120 000
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das empresas, cunha xestión pouco profesionalizada. Á hora de preguntarlles por que 
os pequenos empresarios optan pola contratación temporal, as respostas foron discor-
dantes. M. B., de CC. OO. Galicia (información persoal), afirma que «é simplemente 
por descoñecemento», mentres que D. B., de UXT (información persoal) está de acor-
do coa teoría de que se debe «á incerteza pola evolución futura da economía».

11.2. Organizacións empresariais: Confederación de Empresarios de Ourense 
(CEO)

A Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) considera (información persoal) 
que nos últimos anos se apreciou un aumento da temporalidade, e recalca que «canto 
máis pequenas sexan as empresas, máis contratos temporais». Como causa de que em-
presas recorran maioritariamente á contratación temporal en España, en particular as 
pequenas e medianas, esta organización sinala que a maioría das veces non se podería 
facerlles fronte ás indemnizacións por despedimento, máis elevadas que nos demais 
países da UE, se non fose así, e cando as empresas están a subscribir un contrato xa 
están a pensar nas consecuencias que carrexa un contrato indefinido.

Pola súa vez, a CEO considera que a contratación temporal tan só sería unha medi-
da eficaz para coadxuvar ao crecemento do emprego no curto prazo. Logo de se lle 
comentar a este grupo unha noticia publicada no diario El Economista en febreiro de 
2015 (Europa Press, 2015), na cal se afirma que a CEOE propón impulsar os contratos 
temporais sen causa, así como recuperar o contrato de fomento do emprego de 1984, 
obtívose a seguinte resposta: «A proposta de CEOE é unificar o contrato de obra 
co de fomento de emprego, e que a duración máxima [do novo contrato resultante] 
sexan trinta e seis meses cunha indemnización máxima de doce días por ano. Esta é 
medida, sobre todo para colectivos novos, que podería resultar efectiva como medida 
temporal».

11.3. ETT: Nortempo

Comunmente adóitase afirmar que as ETT son as primeiras en palpar os declives da 
economía e as primeiras en apreciar certa recuperación. De acordo con Alexandra 
Díaz, directora da Delegación de Nortempo en Ferrol (información persoal), se bus-
camos un perfil, en canto ao sexo e á idade, das persoas que máis acoden ás ETT en 
busca dun contrato laboral, apenas hai distincións; en cambio, non ocorre o mesmo 
coa formación: «Antigamente os titulados superiores non demandaban traballos tem-
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porais inferiores á súa titulación. Actualmente ofrécense para calquera oferta indepen-
dentemente da rama ou nivel». 

Canto ao sector que máis demanda os seus servizos, a resposta é que polo xeral é a 
industria, con pedimentos concretos que poden ser para uns días, seguida do sector 
servizos, este xa con contratos de menor duración. Na opinión de Alexandra Díaz, 
apréciase certa incerteza por parte dos empresarios ante o futuro da economía, polo 
que intentan arriscar o mínimo posible.

12. Conclusións

Primeira. A análise comparada do estado da cuestión canto á contratación temporal 
en diversos países da Eurozona como Alemaña, Francia, Italia, o Reino Unido, Por-
tugal e España, que realizamos a partir de fontes tanto xurisprudenciais como esta-
tísticas, mostra unha serie de puntos comúns e diferenzas nun contexto globalizado. 
Isto non é máis que consecuencia de que a UE conta cunha lexislación común que 
persegue a xustiza e o equilibrio do mercado laboral propio de cada estado membro; 
agora ben, cada país adopta tales normativas desde o seu propio punto de vista, e re-
gula como considera oportuno. 

Segunda. Resulta característico dalgúns países europeos, por exemplo Francia, Por-
tugal e Alemaña, que sexa primordial a mediación dunha ETT na relación contractual 
temporal; en cambio, outros como España obvian a devandita figura.

Terceira. Existe un importante diferencial entre os estados estudados nas cifras da 
temporalidade. Francia, Portugal e España son os que máis recorren a esta modalida-
de contractual; Alemaña, Italia e o Reino Unido son os que menos. Ademais, España 
despunta claramente. Aínda que ben é certo que a partir do ano 2006 os contratos 
temporais decaen bruscamente no noso país, a partir de 2014 apréciase unha leve 
recuperación deste tipo de contratación. Este novo repuntamento da temporalidade 
evidencia que o descenso dos últimos anos era transitorio e que a tendencia histórica 
de temporalidade volve intensificarse de cara ao futuro.

Cuarta. En Europa a duración máis común dun contrato temporal sitúase entre sete e 
doce meses. A posibilidade da concatenación de contratos deste tipo depende de cada 
país. 
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Quinta. En todos os casos estudados se establecen penalizacións polos incumprimen-
tos da normativa propia en materia de contratación temporal, as cales poden consis-
tir en sancións meramente administrativas, como no caso italiano; a conversión do 
contrato en indefinido, como sucede en España e en Portugal; e mesmo a imposición 
dunha pena privativa da liberdade, como en Francia.

Sexta. A sintonía da contratación temporal entre os seis países analizados atópase nun 
perfil dos empregados temporais europeos coas seguintes características: mulleres, 
principalmente novas, empregadas do sector servizos, en pequenas empresas, cun ni-
vel de educación intermedio/superior, que se acollen á temporalidade pola imposibi-
lidade de atoparen un emprego con contrato indefinido, e con salarios máis reducidos 
que os traballadores cun contrato permanente. 

Sétima. Queda descartada a hipótese de que as lexislacións de Alemaña, Francia, o 
Reino Unido, Italia, Portugal e España son bastante similares á hora de regular a con-
tratación temporal, por pertenceren estes países ao mesmo contorno económico; cada 
país conta coas súas propias peculiaridades. Pola súa vez, a hipótese relativa a que o 
fenómeno da temporalidade aumentou nos últimos anos nos países estudados pode ser 
aceptada parcialmente, xa que se determinou que hai países en que aumentou o uso 
desta modalidade contractual, como Francia, Italia, Portugal, e España, esta última no 
ano 2014 e comezos do 2015. En cambio, no Reino Unido e Alemaña a tendencia é á 
baixa. Por último, canto á terceira hipótese exposta, sobre que a contratación temporal 
adoita afectar a traballadoras novas e sen cualificación, tal e como apuntamos con an-
terioridade, a temporalidade adoita ser ter a ver coas mulleres, sobre todo coas novas, 
pero cunha cualificación intermedia.

En definitiva, o que si parece de xeito evidente e claro é que Europa require que se 
equilibren as forzas entre lexislación, empresarios e traballadores, así como que se 
respecten os marcos normativos internacionais, de xeito que se asegure o seu cumpri-
mento. É dicir, cómpren cambios no dereito normativo dos países que desincentiven a 
temporalidade e en que se teñan en conta aspectos como o estrito respecto ao principio 
de causalidade da contratación temporal.
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Resumo

O feito de que a distinción entre as medidas de flexibilidade individual ou colectiva nunha em-
presa se establecese no número dos traballadores fixo xurdir o problema de fixar cal é o ámbito 
de referencia. A cuestión é que o Estatuto dos traballadores o establece no centro de traballo, 
mentres a xurisprudencia comunitaria concernente aos despedimentos colectivos o atribúe á 
empresa no seu conxunto, de tal forma que se discute agora se a devandita referencia o é só 
para as medidas de flexibilidade externa ou tamén para as internas.

Palabras chave: despedimento colectivo, despedimento obxectivo, modificación substancial 
das condicións de traballo colectivas, traslado colectivo.

Abstract

The fact, that the distinction between the measures of individual or collective flexibility in an 
enterprise is set to the number of affecting employers, has raised the problem of fixing what the 
scope of reference is. The criterion in the Workers’ Statute is set in the workplace, but community 
jurisprudence relating to collective redundancies attributes it to the company as a whole; so 
that is now discussed whether such a reference is only for external flexibility measures or also 
to the internal measures.

Keywords: Collective redundancies, Objective dismissal, Substantial employment contract 
amendment, Collective transfer.
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I. As medidas colectivas de flexibilidade e o seu elemento cuantitativo

1. A flexibilidade, tanto interna como externa, converteuse nun concepto con bastante 
predicamento científico arestora, o que nun artigo sobre as medidas colectivas adop-
tables esixirá partir do seu concepto. En palabras do profesor Ruesga, «a flexibilidade 
enténdese como unha resposta necesaria dos axentes económicos ante os cambios do 
medio económico actual, cada vez máis inestable, para garantir o seu desenvolvemento 
e a súa supervivencia»1; e a diferenza entre a flexibilidade interna e a externa reside 
en que a primeira se refire a aquela medida «a través da cal a empresa adapta o capital 
humano de que dispón aos cambios na produción»2, mentres a segunda alude a que «a 
empresa busca adaptar o traballo empregado mediante o uso da flexibilidade contractual, 
acudindo ao mercado de traballo. Con iso, logra: a) Adaptar a calidade e cantidade da 
man de obra en cada momento. b) Reducir os custos de formación do persoal fixo. c) 
Os postos de traballo a que a empresa acode para desenvolver unha maior flexibilidade 
contractual son aqueles que posúen facilidade para encontrar traballo cualificado no 
mercado laboral, teñen unha breve adaptación e as tarefas que se desempeñan neles non 
requiren dunha elevada interacción co resto de postos da organización»3. En realidade, 
e para o que interesa aquí, as medidas colectivas de flexibilidade interna van referidas 
á modificación substancial das condicións de traballo e os traslados colectivos, mentres 
que as de flexibilidade externa corresponden aos despedimentos colectivos.

En consonancia co dito, a flexibilidade é recollida como elemento esencial –finalidade– 
na exposición de motivos de diversas normas recentes, entre as cales cabe salientarmos 
a exposición de motivos do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas 
urxentes para a reforma do mercado laboral4, e da súa lei de validación, a Lei 3/2012, 
do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, que introduciron 
o concepto actual de despedimento obxectivo (individual ou colectivo) (a cursiva é 
nosa): «A reforma aposta polo equilibrio na regulación das nosas relacións de traballo: 
equilibrio entre a flexibilidade interna e a externa; entre a regulación da contratación 
indefinida e a temporal, a da mobilidade interna na empresa e a dos mecanismos ex-

1 Véxase ruesGA beNito, S. (dir.) (2012) Instrumentos de flexibilidad interna en la negociación colectiva. 
Madrid, Ministerio de Emprego e Seguridade Social, p. 19.
2 Véxase ruesGA beNito, S. (dir.) (2012) op. cit., p. 20.
3 Véxase ruesGA beNito, S. (dir.) (2012), op. cit., p. 22.
4 Apartado II, parágrafo segundo.
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tintivos do contrato de traballo; entre as tutelas que operan no contrato de traballo e 
as que operan no mercado de traballo etc. O obxectivo é a flexiseguridade. Con esta 
finalidade, a presente lei recolle un conxunto coherente de medidas que pretenden […] 
favorecer a eficiencia do mercado de traballo como elemento vinculado á redución da 
dualidade laboral, con medidas que afectan principalmente a extinción de contratos 
de traballo».

Todo isto concretouse nunha reforma que, malia semellar pouco significativa neste 
ámbito, vén incidir de maneira decisiva sobre a proba –e o control xudicial– das 
causas que xustifican o despedimento obxectivo. Na mesma exposición de motivos5, 
afírmase graficamente (a cursiva é nosa): «A lei cínguese agora a delimitar as causas 
económicas, técnicas, organizativas ou produtivas que xustifican estes despedimentos, 
suprimíndose outras referencias normativas que viñeron introducindo elementos de 
incerteza. Máis alá do concreto teor legal incorporado por diversas reformas desde a 
Lei 11/1994, do 19 de maio, pola que se modifican determinados artigos do Estatuto 
dos traballadores, e do texto articulado da Lei da xurisdición social e da Lei sobre 
infraccións e sancións na orde social, tales referencias incorporaban proxeccións de 
futuro, de imposible proba, e unha valoración finalista destes despedimentos, que veu 
dando lugar a que os tribunais realizasen, en numerosas ocasións, xuízos de opor-
tunidade relativos á xestión da empresa. Agora queda claro que o control xudicial 
destes despedimentos debe cinguirse a unha valoración sobre a concorrencia duns 
feitos: as causas».

Esta idea vale para o control xudicial dos despedimentos colectivos e dos despedi-
mentos por causas obxectivas ex artigo 52.c) do Estatuto dos traballadores (en diante 
ET). En definitiva, e como se puxo de relevo nalgunha ocasión6, o máis destacado 
da regulación actual –tras as dúas últimas reformas– no ámbito dos despedimentos 
obxectivos é a lasitude con que se consideran agora as causas económicas, técnicas, 
organizativas e de produción que poden dar lugar á extinción dos contratos de traballo. 
Fronte á regulación anterior, que se centraba na razoabilidade ou instrumentalidade da 
medida, en que había que probar que a extinción do contrato de traballo contribuía á 
superación da situación económica negativa, arestora «salvo supostos especiais e de 

5 Apartado V, parágrafo oitavo.
6 Véxase in extenso 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, p. 148.
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características peculiares, abonda con acreditar a existencia de perdas continuadas e 
cuantiosas para estimar que a amortización de postos de traballo contribúe a superar 
a situación de crise económica. E non corresponde á empresa a carga de probar que a 
medida adoptada era suficiente para superar a crise nin que se adoptaban outras medidas 
que garantían a superación da crise»7.

2. Unha distinción ou clasificación indispensable á hora de abordar un despedimento 
veu sendo a que contrapón o despedimento obxectivo individual e o despedimento 
colectivo, que son regulados nos artigos 49.1.i) e l), 51 e 52.c) do ET8. Á marxe de 
calquera consideración acerca das causas e a súa lasitude, o criterio delimitador entre 
un despedimento colectivo e un obxectivo fíxase no número de traballadores afecta-

7 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 11 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 730/07.
8 Artigo 49 do ET:
1. O contrato de traballo extinguirase:

[...]

i) Por despedimento colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

[...]

l) Por causas obxectivas legalmente procedentes.

Artigo 51 do ET:
1. Para efectos do disposto nesta lei entenderase por despedimento colectivo a extinción de contratos de traballo fun-
dada en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción cando, nun período de noventa días, a extinción 
afecte ao menos:

a) Dez traballadores, nas empresas que ocupen menos de cen traballadores.

b) O dez por cento do número de traballadores da empresa naquelas que ocupen entre cen e trescentos traballadores.

c) Trinta traballadores nas empresas que ocupen máis de trescentos traballadores.

Enténdese que concorren causas económicas cando dos resultados da empresa se desprenda unha situación económi-
ca negativa, en casos tales como a existencia de perdas actuais ou previstas, ou a diminución persistente do seu nivel 
de ingresos ordinarios ou vendas. En todo caso, entenderase que a diminución é persistente se durante tres trimestres 
consecutivos o nivel de ingresos ordinarios ou vendas de cada trimestre é inferior ao rexistrado no mesmo trimestre 
do ano anterior.

Enténdese que concorren causas técnicas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos medios ou ins-
trumentos de produción; causas organizativas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e 
métodos de traballo do persoal ou no modo de organizar a produción e causas produtivas cando se produzan cambios, 
entre outros, na demanda dos produtos ou servizos que a empresa pretende colocar no mercado.

Entenderase igualmente como despedimento colectivo a extinción dos contratos de traballo que afecten a totalidade 
do cadro de persoal da empresa, sempre que o número de traballadores afectados sexa superior a cinco, cando aquel 
se produza como consecuencia da cesación total da súa actividade empresarial fundada nas mesmas causas anterior-
mente sinaladas.
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dos e a empresa como elementos de referencia, pois séguese a regra do 10-10%-30, 
dependendo de cantos empregados teña a empresa, a dicir do artigo 51.1 do ET9: dez 
traballadores nas empresas que ocupen menos de cen traballadores, o 10% naquelas 
que ocupen entre cen e trescentos traballadores e trinta traballadores nas empresas que 
ocupen máis de trescentos; todo isto, nun período de referencia de noventa días, salvo 
que concorrese unha fraude, caso en que o devandito lapso podería estenderse máis. 
Esta regra cuantitativa permaneceu inmutable desde a súa introdución no ET de 1995 
como unha novidade, posto que no de 198010 non existía a institución; e é o que, xunto 
coa causa, vén caracterizar o despedimento colectivo fronte a outros.

Podería afirmarse11, en termos xerais, que o despedimento colectivo12 non é máis que 
unha modalidade de extinción dos contratos de traballo, posto que, en palabras do artigo 
49.1.i) do ET, «o contrato de traballo extinguirase: [...] por despedimento colectivo fun-
dado en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción». E algúns afirman13 
que o despedimento colectivo é unha clase do obxectivo, pese a que agora a definición 
das causas motivadoras destes despedimentos se establece no artigo 51 e non no 52, 
pero iso baixo a perspectiva de que é un contrasentido, pois o despedimento colectivo 
só é un obxectivo cunhas concretas circunstancias. No entanto, a súa noción é algo máis 
complicada, ao combinar dous elementos que non parecen reflectirse nesa dicción, dado 
que a súa diferenza con respecto ao despedimento obxectivo –«por causas obxectivas 

Artigo 52 do ET:
O contrato poderá extinguirse:

[...]

c) Cando concorra algunha das causas previstas no artigo 51.1 e a extinción afecte a un número inferior ao establecido 
nel.

Os representantes dos traballadores terán prioridade de permanencia na empresa no suposto a que se refire este 
número.

9 Véxase a nota supra.
10 Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores.
11 Cfr. de cAstro MeJuto, L. F. (2012) «Los trabajadores temporales ante el despido colectivo. Régimen, 
supuestos y fraude» Revista Técnico Laboral 34(133), pp. 349 e 350.
12 Que é denominado tradicionalmente na nosa lexislación laboral como «despedimento por crise». Cfr. 
MArtíNez GiróN, J. (1993) «Despidos colectivos: libertad de empresa y acción administrativa en España» 
en Borrajo Dacruz, E. (dir.) La reforma del mercado de trabajo. Madrid, Actualidad Editorial, p. 789 e ss.
13 Véxase de cAstro MeJuto, L. F. (2013) «El nuevo despido colectivo tras un año de soluciones judicia-
les» Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña 17, p. 71.
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legalmente procedentes», artigo 49.1.l)–, de que é unha clase, radica na concorrencia 
de dous requisitos fundamentais: un, que podería cualificarse de cualitativo, é a causa 
pola que se adopta a medida, isto é, por causas económicas, técnicas, organizativas ou 
de produción; e o outro, que podería cualificarse de cuantitativo, é o alcance persoal da 
medida extintiva, isto é, que se superen determinados limiares numéricos previstos no 
artigo estatutario dedicado a este despedimento. Por tanto, afírmase que en esencia o 
despedimento colectivo é un despedimento por causas obxectivas da letra c) do artigo 
52 do ET que ten unha repercusión determinada no cadro de persoal da empresa.

3. En definitiva, o criterio en que se basea o lexislador español para cualificar unha 
medida como colectiva establécese sobre o número de traballadores e a empresa, polo 
que habería que considerar de maneira separada tanto como se computan aqueles como 
cal é o ámbito de imputación. 

4. No tocante ao cálculo do limiar, é conveniente lembrarmos que «o día do despedi-
mento vai ser o día final do prazo (o dies ad quem) para as extincións contractuais que 
se acorden ese día, así como o día inicial (o dies a quo) para o cómputo do período 
dos noventa días seguintes; sen que se poidan computar os cesamentos posteriores 
ao período de referencia, salvo en supostos de obrar fraudulento»14. Por formulalo de 
distinta maneira, o cómputo debe facerse por períodos «sucesivos» de noventa días, o 
que supón que non cabe un cómputo variable dese período, senón que debe fixarse un 
día concreto para determinar os días inicial e final de cada período, coa particularidade 
de que o día final (dies ad quem) dun período constitúe o dies a quo para o cómputo 
do seguinte. Se iso é así, a solución non pode ser outra que a seguinte: o día en que se 
acorda a extinción constitúe o día final do cómputo do primeiro período de noventa 
días e o inicial do seguinte.

5. A segunda faceta refírese á unidade de cómputo do número de traballadores afec-
tados, para os efectos de determinar a dimensión colectiva do despedimento, aspecto 
onde houbo un cambio significativo na xurisprudencia comunitaria –e ao cal se fará 
referencia posteriormente–, dado que da empresa se pasou a tomar en conta o centro 
de traballo. Malia que, neste punto, se fai necesario definir un e outro concepto: a em-
presa pode definirse como a «organización de medios persoais, financeiros e técnicos 

14 Son palabras das sentenzas do Tribunal Supremo do 23 de xaneiro de 2013, recurso de casación para a 
unificación da doutrina 1362/12; e 23 de abril de 2013, recurso de casación para a unificación da doutrina 
2724/11.
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cun obxectivo produtivo», de tal forma que o termo «empresa» implica a totalidade 
da organización produtiva, considerada como unidade de medios dotada de entidade 
separada; en múltiples ocasións esa unidade diversifícase en subunidades técnicas de 
produción, os «centros de traballo»15; por tanto, empresa é un complexo superior e máis 
amplo que o centro de traballo. Pola súa parte, o artigo 1.5 do ET indica que «para 
efectos desta lei considérase centro de traballo a unidade produtiva con organización 
específica que sexa dada de alta, como tal, ante a autoridade laboral», sequera esta defi-
nición formule máis dúbidas das que resolve. Aínda podería acudirse á xurisprudencia 
comunitaria16, que expresa (a cursiva nosa) que «o termo “centro de traballo” que figura 
na letra a) do apartado 1 do artigo 1 da Directiva 75/129, referente á aproximación das 
lexislacións dos estados membros que se refiren aos despedimentos colectivos debe 
interpretarse, segundo as circunstancias, como aquela unidade a que se achan adscritos 
os traballadores afectados polo despedimento para desempeñar o seu cometido. Para 
os efectos da definición do concepto de “centro de traballo” non resulta esencial que 
a devandita unidade dispoña dunha dirección facultada para efectuar autonomamente 
despedimentos colectivos. Efectivamente, facer depender o concepto de “centro de 
traballo”, que é un concepto de dereito comunitario e non pode definirse por referencia 
ás lexislacións dos estados membros, da existencia no seu seo da devandita dirección 
sería incompatible coa finalidade da Directiva, xa que iso lles permitiría ás sociedades 
que forman parte dun mesmo grupo dificultar a súa suxeición á Directiva, confiando 
a un órgano de decisión distinto a decisión do despedimento e, desta forma, eludir a 
obriga de observar determinados procedementos concibidos para a protección dos 
traballadores, como o seu dereito a seren informados e oídos».

6. A consecuencia anoada ao feito de que se cumpran as condicións para considerar 
o despedimento obxectivo como colectivo é relevante, porque non se trata senón de 
suxeitar o segundo a un procedemento máis complexo e con maiores garantías, que ten 
como elemento esencial a fase de consultas que ha de levarse a cabo entre o empresario 
e os representantes dos traballadores. O devandito procedemento aparece regulado dunha 
maneira extensa no artigo 51 do ET e no Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro, 
polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de despedimento colectivo e de 

15 Véxase MArtíN VAlVerde, A.; rodríGuez sAñudo Gutiérrez, F. e GArcíA MurciA, J. (2011) Derecho del 
trabajo. Madrid, Tecnos, pp. 228 e 229.
16 Véxanse as sentenzas do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 7 de decembro de 1995, 
asunto C-499/93; 7 de setembro de 2006, asunto C-187/05; e 15 de febreiro de 2007, asunto C-270/05.

lArA-MAríA MuNíN-sáNchez

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 213-226



221

suspensión de contratos e redución de xornada17. É, por iso, moi importante determinar 
se nos encontramos ante un despedimento colectivo ou, simplemente, ante un obxectivo 
que afecta a varios traballadores, pois a forma de despedir, as garantías e os trámites 
son diferentes e supoñen, desde a perspectiva dos empregadores, unha importante pexa.

7. Similar binomio, e con parecido alcance, vese establecido noutros supostos, a saber, 
na modificación substancial das condicións traballo colectiva (artigo 41.2 do ET18) 
e nos traslados colectivos (artigo 40.2 da mesma norma19), onde se fixa unha regra 
cuantitativa idéntica á prevista para a flexibilidade externa (despedimento), aínda que 
curiosamente no suposto da mobilidade xeográfica se fala do «centro de traballo», como 
elemento adicional para considerar o despedimento colectivo, se afecta á súa totalidade 
e se trata de seis ou máis traballadores. En calquera caso, nas medidas de flexibilidade 
interna produciranse os mesmos problemas interpretativos e de coordinación que se 
presentaron en relación co despedimento colectivo.

II. Empresa ou centro de traballo como criterio de referencia?

8. A cuestión nodal neste momento é determinar cal é a unidade de cómputo do número 
de traballadores afectados, se a empresa ou o centro de traballo, pese a que no artigo 
51.1 do ET se fala en concreto de «empresa». Sobre o particular, podería resaltarse que 
inicialmente se afirmaba que non era posible restrinxirse –como expresa o artigo 1.1 

17 Sobre o particular podería consultarse in extenso lousAdA ArocheNA, J. F. e roN lAtAs, R. P. (dirs.) 
(2015), Sistema de derecho procesal laboral. Murcia, Ediciones Laborum, p. 263 e ss.
18 Artigo 41 do ET:
2. [...] Considerarase de carácter colectivo a modificación que, nun período de noventa días, afecte ao menos:

a) Dez traballadores, nas empresas que ocupen menos de cen traballadores.

b) O dez por cento do número de traballadores da empresa naquelas que ocupen entre cen e trescentos traballadores.

c) Trinta traballadores, nas empresas que ocupen máis de trescentos traballadores.

19 Artigo 40 do ET:
2. O traslado a que se refire o número anterior deberá ir precedido dun período de consultas cos representantes legais 
dos traballadores dunha duración non superior a quince días, cando afecte a totalidade do centro de traballo, sempre 
que este ocupe máis de cinco traballadores, ou cando, sen afectar a totalidade do centro de traballo, nun período de 
noventa días comprenda un número de traballadores de, ao menos:

a) Dez traballadores, nas empresas que ocupen menos de cen traballadores.

b) O dez por cento do número de traballadores da empresa naquelas que ocupen entre cen e trescentos traballadores.

c) Trinta traballadores nas empresas que ocupen máis de trescentos traballadores.

As MedidAs colectiVAs, eMPresA ou ceNtro de trAbAllo?

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 213-226



222

Directiva 98/59/CE do Consello, do 21 de xullo de 1998, relativa á aproximación das 
lexislacións dos estados membros que se refiren aos despedimentos colectivos– aos 
traballadores do centro do traballo, senón que cumpriría acudir ao total de traballadores 
que integran a empresa, que é o parámetro de referencia a que remite o artigo 51.1 do 
ET. É máis, a xurisprudencia comunitaria non avalaba ese criterio do mero centro de 
traballo, pois, ao interpretar o artigo 1 da Directiva 75/129/CEE do Consello, do 17 
de febreiro de 1975, relativa á aproximación das lexislacións dos estados membros 
que se refiren aos despedimentos colectivos, afirmábase que a noción comunitaria de 
centro de traballo se entendería «segundo as circunstancias, [como] a unidade a que 
os traballadores afectados polo despedimento están vinculados no exercicio das súas 
funcións»20. Matizábase así, por un lado, que esa noción admitía un tratamento certa-
mente flexible; e, polo outro, que se estaba ante unha noción cuxa tradución en cada 
versión lingüística nacional –e ordenamento xurídico– incorpora precisións diferentes 
(centro de traballo en sentido estrito, mais tamén a noción de «empresa» ou de «unidade 
local»); de aí que debese interpretarse «segundo as circunstancias» de cada lexislación 
nacional. E, para o que nos interesa, «o artigo 51.1 do Estatuto dos traballadores re-
fírese de forma inequívoca á empresa como unidade para o cómputo dos traballadores 
afectados, para os efectos de determinar a dimensión colectiva do despedimento, e 
configura a empresa como marco organizativo en que ha de contabilizarse o cadro de 
persoal; unidade de cómputo que cumpre mellor a función de garantía, como sinalou 
a práctica totalidade da doutrina científica»21; criterio referendado por dúas sentenzas 
do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 18 de xaneiro de 2007, asunto C-385/05, 
e 15 de febreiro de 2007, asunto C-270/05.

Porén, houbo un xiro transcendental representado pola Sentenza do Tribunal de Xus-
tiza da Unión Europea do 13 de maio de 2015, asunto C-392/13, caso Andrés Rabal 
Cañas contra Nexea Gestión Documental, SA e Fondo de Garantía Salarial, porque, en 
atención a un pedimento de decisión prexudicial presentado polo Xulgado do Social 
n.º 33 de Barcelona, vén concretarse que a unidade que constitúe a referencia para os 
efectos do cómputo do despedimento colectivo é o centro de traballo e non a empresa, 
como considera a lexislación española. A devandita argumentación significa retornar á 
doutrina expresada nas sentenzas do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas 
do 7 de decembro de 1995, asunto C-449/93, e 7 de febreiro de 1985, asunto C-186/83.

20 En concreto, véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 7 de decembro 
de 1995, asunto C-449/93.
21 Ídem.
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Debe partirse de que o concepto comunitario de centro de traballo se constrúe por 
oposición ao de empresa. Lembra o Tribunal que ambos «son distintos», e que o 
centro de traballo é «por regra xeral, unha parte dunha empresa»; por iso –por formar 
parte dun todo–, remárcase que «non resulta esencial que dispoña dunha dirección 
facultada para efectuar autonomamente despedimentos colectivos» e que «non debe 
estar dotada necesariamente de autonomía xurídica ningunha nin dunha autonomía 
económica, financeira, administrativa ou tecnolóxica para poder ser cualificada de 
“centro de traballo”». Ademais, achéganse tres trazos definidores positivos –podería 
dicirse–: un, debe tratarse dunha «entidade diferenciada», o que parece entenderse no 
sentido de que se atope «adscrita á execución dunha ou varias tarefas determinadas», 
para o cal contará cun «conxunto de traballadores» e con «medios técnicos e un grao 
de estrutura organizativa que lle permita levar a cabo esas tarefas»; dous, terá «certa 
permanencia e estabilidade»; e tres, a idea mesma de centro de traballo relaciónase coas 
«consecuencias socioeconómicas que os despedimentos colectivos poderían provocar 
nun contexto local e nun medio social determinados». Como corolario, aínda que an-
teriormente se matizase22 que non era «preciso que exista unha separación xeográfica 
entre ela e outras unidades e instalacións da empresa», o concepto de centro de traballo 
parece integrar un potente matiz xeográfico ou local: a «unidade local de emprego».

En calquera caso, na indicada sentenza engádese a importante precisión de que a «subs-
titución do termo “centro de traballo” polo de “empresa” só pode considerarse favorable 
aos traballadores se o devandito elemento supón un engadido e non implica o abandono 
ou a redución da protección conferida aos traballadores naqueles casos en que, se se 
aplicase o concepto de centro de traballo, se alcanzaría o número de despedimentos 
requirido polo artigo 1, apartado 1, parágrafo primeiro, letra a), da Directiva 98/59 
para aplicar a cualificación de “despedimento colectivo”». Isto é, o lexislador nacional 
pode engadir outra unidade de cómputo (como o español, a empresa), mais unicamente 
como garantía adicional, nunca como alternativa excluínte, de tal forma que –de cara a 
protexer os intereses dos traballadores– o despedimento sería colectivo se se supera o 
limiar en calquera das súas formas de cómputo. Isto supón que a lexislación española, 
ao ter en conta como única unidade de referencia a empresa e non prever un cómputo 
por centro de traballo, infrinxe a Directiva 98/59/CE do Consello, do 20 de xullo.

22 Véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 15 de febreiro de 2007, asunto 
C-270/05.
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III. Conclusións

9. Desde a perspectiva española, a coñecida como sentenza Rabal Cañas23 é extraordi-
nariamente importante por un único motivo: obríganos nada menos que a reformular o 
sistema de cómputo das extincións para os efectos do despedimento colectivo24; e faino 
posto que o artigo 51.1 do ET define o despedimento colectivo referindo os limiares 
numéricos ao ámbito da empresa, non ao dun centro de traballo, tal e como se lem-
brou. No entanto, a xurisprudencia comunitaria elixe unha interpretación do principio 
de norma máis favorable, previsto no artigo 5 da Directiva 98/59/CE do Consello, do 
20 de xullo, segundo o cal a comparación entre os dous termos –a Directiva e a lei 
nacional– non se realiza globalmente, senón condición por condición; pode afirmarse 
daquela realmente que, máis que ante un principio de norma máis favorable, estamos 
diante dunha pura imposición de normas mínimas. A imposición do centro de traballo 
como obrigada unidade de cómputo non pode eludirse pola vía de mellorar outras 
condicións –unha indemnización que, por exemplo, non contempla a Directiva– nin 
pola de entender que o cómputo por empresa é global e xeralmente máis favorable. 
Aínda que o Tribunal Supremo25 xa tratou de solucionar a contradición inicial entre a 
norma nacional e a comunitaria, entendendo que aquela é de aplicación por resultar 
máis beneficiosa para os traballadores, sen maiores concrecións, isto é discutible26, 
dado que se ofrece maiores garantías aos traballadores, por existir unha participa-
ción directa dos seus representantes ao longo do período de consultas, non ocorre así 
sempre cando se trata de aplicar as porcentaxes sobre o cadro de persoal que tamén 
a propia norma considera. Por iso o mesmo Tribunal non exclúe totalmente a opción 
polos criterios da Directiva, ao entender que «o razoado non implica que a Sala non 
advirta [...] a posibilidade de que a aplicación da Directiva nalgún hipotético suposto 
poida determinar un efecto non menos favorable que a norma nacional, circunstancia 
que, en calquera caso, non enerva o xa sinalado respecto de que a función de garantía 
e protección dos traballadores en caso de despedimentos colectivos –a que se refire a 
propia norma comunitaria– é mellor cumprida pola nosa norma de dereito interno».

23 Xa citada supra.
24 Véxase GóMez AbelleirA, F. J. (2015) «Empresa, centro de trabajo y despido colectivo» Revista de 
Información Laboral 6.
25 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de marzo de 2009, recurso de casación para a unificación 
da doutrina n.º 1878/08.
26 Cfr. fAlGuerA bAró, M. A. (2015) «Criterios diferenciadores entre despidos colectivos y despidos obje-
tivos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción» Revista de Información Laboral 10.
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O que é evidente é que a comentada sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea 
vai obrigar a adaptar a lexislación nacional á súa doutrina (tamén pode optarse pola 
inacción, pero produce efectos de inseguridade), con dúas posibilidades27. A primeira 
sería elixir algún dos dous métodos de cálculo propostos polo artigo 1.1 da Directiva: 
un, cun período de referencia curto, de trinta días; e outro, cun período de referencia 
longo, de noventa días. No primeiro caso o número mínimo de despedimentos para 
falar de despedimento colectivo varía en función do volume de emprego habitual; e, 
no segundo, o número mínimo de despedimentos para falar de despedimento colectivo 
é sempre vinte, sexa cal for o número de traballadores habitualmente empregados. No 
tocante á segunda posibilidade, sería combinar ambos os criterios, nacional e comu-
nitario, de tal forma que se estableza o cómputo por centros de traballo e, ademais, se 
manteña a garantía adicional do cómputo pola totalidade da empresa.

Mentres tanto, optouse pola inacción, e parece que se manterá esa tónica, pois a 
aprobación do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, que aproba o texto 
refundido da Lei do estatuto dos traballadores, non foi aproveitada para solucionar 
unha cuestión latente desde fai seis meses. Isto comporta unha inseguridade para os 
operadores mercantís –empresarios– á hora de despedir obxectivamente. A solución 
áchase novamente na mesura: o despedimento cualificarase como colectivo ou non en 
función das dúas unidades de referencia, centro de traballo e empresa, de forma que 
se se supera o limiar atendendo a calquera delas, o despedimento terá que tramitarse 
como colectivo, co risco de que se declare nulo. Precisamente, esta posibilidade tivo 
lugar na práctica, porque a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco do 
21 de maio de 2015 no recurso n.º 5/2015 declara a nulidade de doce despedimentos 
producidos nun centro de traballo de setenta e sete traballadores dunha empresa que ten 
máis de tres mil empregados, baixo o argumento de que o cómputo dos traballadores 
cumpría facelo en función do cadro de persoal do centro de traballo e non da empresa, 
dado que «a esixencia dunha interpretación conforme do dereito nacional é inherente 
ao réxime do Tratado na medida en que lle permite ao órgano xurisdicional nacional 
garantir, no marco das súas competencias, a plena efectividade do dereito comunitario 
cando resolve o litixio de que coñece»28.

27 Véxase GóMez AbelleirA, F. J. (2015) op. cit.
28 Véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 5 de outubro de 2004, asunto C-397/01, 
parágrafo 114.
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10. A cuestión é se estas conclusións tamén serían predicables no tocante ás outras 
medidas colectivas de flexibilidade a que se fixo referencia, porque –en principio– se o 
lexislador estableceu igual criterio cuantitativo e igual procedemento de negociación, 
coas súas particularidades, o lóxico sería pensar que aquí é aplicable a mesma solución. 
Non obstante, hai un inconveniente significativo neste aspecto, porque a Directiva 98/59/
CE, do 20 de xullo, se refire á aproximación das lexislacións dos estados membros 
relativas aos despedimentos colectivos, mais non a outras medidas colectivas; ora ben, 
o fundamento da Directiva si sería extrapolable e permitiría aventurar que, se no futuro 
se producise unha modificación da lexislación española para adaptarse á xurisprudencia 
comunitaria, tamén se reformaría o criterio de referencia en modificacións substanciais 
das condicións de traballo e traslados colectivos.

lArA-MAríA MuNíN-sáNchez

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 213-226



227

Participación feminina no mercado de 
traballo desde un enfoque interxeracional*

Female Participation in the Labour Market 
from an Intergenerational Approach

isAbel NoVo-corti

Universidade da Coruña, Economic Development and Social Sustainability (EDaSS) Research Unit, 

Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas, Facultade de Economía e Empresa, 

Elviña, 15071 A Coruña, España

<isabel.novo.corti@udc.gal>

MAríA bArreiro-GeN

Universidade da Coruña, Economic Development and Social Sustainability (EDaSS) Research Unit, 

Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas, Facultade de Economía e Empresa, 

Elviña, 15071 A Coruña, España

<maria.gen@udc.gal>

Recibido: 30/06/2015

Aceptado: 20/07/2015

* Unha versión preliminar deste traballo foi presentada no II International Workshop on Economic Deve-
lopment and Social Sustainability (II EDaSS), que tivo lugar os días 8 e 10 de maio de 2013 na Coruña.

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 227-243



228

Resumo

As mulleres foron incorporándose de maneira notable á denominada esfera pública desde finais 
do século XX en España, mais non sucedeu o mesmo no tocante aos homes e o ámbito priva-
do. No entanto, dentro da poboación masculina podemos salientar o colectivo dos avós, polo 
rápido proceso de cambio que está a experimentar ao se incorporar ao sistema de coidados, en 
concreto, de nenos e nenas. Denominamos este proceso a «revolución dos avós». Aínda que son 
as avoas as que desenvolven en maior medida as tarefas mencionadas, os avós están a mudar o 
seu rol de xénero. No artigo analízase a bibliografía máis relevante neste ámbito, para estudar 
despois as causas e consecuencias máis importantes do devandito proceso de cambio, así como 
os principais perigos que se poden derivar del.

Palabras chave: sustentabilidade, xénero, avó, muller, coidados.

Abstract

Women have largely incorporated into the so-called public sphere since the end of the twentieth 
century in Spain, but it has not been the case of men into the private area. However, within 
the male population, the collective of grandfathers may be highlight, due to the fast process of 
change experienced. This group has been incorporated into the care system, specifically care 
children. We have called this process “grandfathers’ revolution.” Although grandmothers are 
developing further these tasks, grandfathers are experiencing a change in their gender role. 
The relevant literature on this topic has been discussed in this article. Subsequently, the most 
relevant causes and consequences of this change process have been studied as well as the main 
risks that can be derived from it.

Keywords: Sustainability, Gender, Grandfather, Woman, Care system.
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1. Introdución
A figura dos avós como coidadores cobrou importancia nos últimos tempos debido aos 
cambios demográficos e sociais que se produciron en España nas últimas décadas. A 
respecto da demografía, destaca o profundo proceso de avellentamento que a nosa socie-
dade está a experimentar. En 1975, a porcentaxe sobre o total da poboación de persoas 
cunha idade que superaba os 64 anos era do 10,45%. En 2012 esta porcentaxe alcanzou 
o 17,38% (Instituto Nacional de Estatística, 2012a).

Gráfico 1. Evolución da porcentaxe de persoas con idades superiores aos 64 anos 
no período 1975-2012

Fonte: elaboración propia a partir de datos do Instituto Nacional de Estatística (2012a)

De acordo coas estimacións realizadas polo Instituto Nacional de Estatística, en 2025 
esta porcentaxe ascenderá até o 21,13% (Instituto Nacional de Estatística, 2012b). Se 
atendemos ao que sucede no resto de estados membros da Unión Europea, a situación é 
similar, como podemos apreciar na Táboa 1, en que se recolle a evolución da porcentaxe 
de persoas con 65 anos ou máis sobre o total da poboación na Unión Europea dos 27, na 
Zona Euro e nalgúns dos países que forman parte da Unión (Eurostat, 2012). O período 
obxecto de estudo vai de 2000 a 2010, e nel podemos observar como a tendencia é 
claramente crecente, sobre todo en casos como o alemán, que parte, no ano 2000, cunha 
porcentaxe do 16,2% e atinxe en 2010 un 20,7% de poboación maior de 64 anos. Este 
avellentamento poboacional é consecuencia do incremento da esperanza de vida. De 
feito, en 1991, para os homes españois era de 73,50 anos e para as mulleres de 80,67 
anos. En 2010 estas cifras acadaron os 78,94 anos para os homes e os 84,91 anos para 
as mulleres. Por tanto, o número de persoas maiores incrementouse notablemente e 
prevese que o siga facendo nos próximos anos.
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Táboa 1. Evolución da porcentaxe de persoas con idades superiores aos 64 anos sobre o total da 
poboación na Unión Europea no período 2000-2010

Fonte: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2012)

Por outro lado, a muller incorporouse de maneira masiva ao mercado laboral. En Es-
paña, a devandita incorporación produciuse fundamentalmente a finais do século XX. 
En 2013, a taxa de actividade feminina alcanzaba o 53,31% (Instituto Nacional de 
Estatística, 2014). Tal e como podemos observar no Gráfico 2, as taxas de actividade 
masculina e feminina están cada vez máis próximas a converxer.

Gráfico 2. Evolución das taxas de actividade masculina e feminina no período 1977-2013 e 
taxas proxectadas até 2026

Fonte: elaboración propia a partir de datos do Instituto Nacional de Estatística (2014)

No entanto, e ante o fenómeno da incorporación feminina ao mercado de traballo, 
non se produciu o aumento que cabería esperar da contribución dos homes ao traballo 
doméstico: de acordo coa Enquisa de emprego do tempo levada a cabo polo INE en 
2009-2010, as mulleres dedícanlles ao fogar e á familia dúas horas e cuarto máis que os 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EU (27) 15,6 15,8 16 16,2 16,4 16,6 16,8 16,9 17,1 17,2 17,4
Zona Euro 16,2 16,5 16,7 16,9 17,1 17,4 17,6 17,8 17,9 18,1 18,3
Alemaña 16,2 16,6 17,1 17,5 18 18,6 19,3 19,8 20,1 20,4 20,7
Grecia 16,5 16,8 17,2 17,5 17,8 18,1 18,5 18,6 18,6 18,7 18,9
Austria 15,4 15,4 15,5 15,4 15,5 15,9 16,4 16,9 17,1 17,4 17,6
Finlandia 14,8 15 15,2 15,3 15,6 15,9 16 16,5 16,5 16,7 17
España 16,7 16,9 17 16,9 16,9 16,8 16,7 16,7 16,6 16,6 16,8

isAbel NoVo-corti e MAríA bArreiro-GeN

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 227-243



231

homes cada día. Aínda que a distancia entre o tempo que lles dedican a estas actividades 
un e outro xénero se reduciu nos últimos sete anos en 41 minutos, a diferenza continúa 
a ser moi pronunciada (Instituto Nacional de Estatística, 2011). Esta situación parece 
non concordar, daquela, coa forte entrada da muller no mercado laboral. As mulleres 
incorporáronse en gran medida á tradicionalmente coñecida como esfera pública, mais 
non aconteceu o mesmo en canto aos homes e o ámbito privado. Se nos centramos no 
tempo dedicado ao coidado, as mulleres destínanlle tres veces máis que os homes a 
esta actividade (Consello Superior de Investigacións Científicas, 2003).

No tocante ás explicacións a este freo na incorporación dos homes ao ámbito doméstico 
e, en concreto, ás tarefas de coidados, de acordo con Tobío Soler (2012) os homes non 
coidan porque non saben, non poden ou non queren. É posible que non adquirisen os 
coñecementos necesarios ao longo da súa vida, como si o fixeron as mulleres de maneira 
informal; que a propia sociedade non entenda que, en determinados momentos, os homes 
poden considerar que hai cousas máis importantes que o traballo; ou que a identidade 
de xénero sexa tan forte que non queiran coidar. O certo é que o avellentamento da 
poboación e o ingreso da muller no mercado laboral non foron seguidos dunha división 
sexual máis equilibrada das tarefas asistenciais (Martínez, 2011).

En consecuencia, a conciliación do traballo dentro e fóra do fogar faise difícil (Tobío, 
2005), xa que, ademais de que a poboación masculina non mudou os seus hábitos na 
proporción requirida a respecto do traballo doméstico, as políticas sociais desenvolvidas 
polo Estado español canto á xestión dos coidados son realmente escasas, seguindo a 
tradición «familista» que caracteriza a nosa sociedade (Martínez, 2011), isto alén de 
que a situación de crise retarda o desenvolvemento de novas políticas e mesmo com-
plica o mantemento das existentes. É preciso entendermos que o apoio do Estado ás 
familias, e en concreto, ás familias con crianzas, é un factor chave na transición cara á 
xeneralización da familia de dous ocupados (Fernández e Tobío, 2006).

Con todo, existe un colectivo que si iniciou un rápido proceso de cambio e de incorpo-
ración ao sistema de coidados, en concreto, de coidado de nenos e nenas, que é o dos 
avós. Ademais das avoas, que asumen en maior medida este tipo de tarefas, os avós 
están experimentando un cambio no seu rol de xénero (Radl, 2003), o que resulta, nun 
principio, paradoxal a respecto do comentado anteriormente. Por iso, neste traballo 
analízanse as bases teóricas máis relevantes nesta materia, para estudar posteriormente 
as principais causas e consecuencias desta que podemos chamar a «revolución dos 
avós». Así mesmo, estúdanse os posibles perigos que poden xurdir desta asunción de 
tarefas, como pode ser a dobre dependencia (Badenes e López, 2011).
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2. Modelo do coidado e sustentabilidade do sistema

O traballo reprodutivo ten dous compoñentes principais: o primeiro son as tarefas do 
fogar, que adoitan ser labores centrais, repetitivos e rutineiros e poden consistir en co-
ciñar, pasarlle o ferro á roupa ou limpar (Domínguez, 2012); por outro lado atopamos 
os labores de coidado, caracterizados por unha carga emocional moi elevada, que se 
mantiveron invisibles durante máis tempo (Carrasco, 2006). Como vemos, trátase de 
tarefas moi diferentes e en que a implicación emocional difire. De acordo co modelo do 
coidado de Daly e Lewis (2000), baixo este sistema subxace un conxunto de relacións 
que xorden da intersección dos sectores do estado, o mercado e a familia. Dependendo 
da época e do país que se analicen, cada un destes piares contribuirá nunha maior ou 
menor medida ao sistema de coidados (Martínez, 2011). Por iso é importante ter en 
conta que papel xoga cada un destes axentes sociais (Daly e Lewis, 2000).

Doutra banda, de centrarmos a análise nos devanditos axentes, cómpre examinarmos 
en primeiro lugar o papel desempeñado pola familia. De feito, a familia, e en concreto 
as mulleres, foron e son en España o piar que permitiu a sustentabilidade social do 
sistema até o momento, ao asumiren a maior parte das tarefas de coidados (Carrasco, 
2001; Barreiro-Gen, Novo-Corti e Justo Suárez, 2012). Porén, o traballo doméstico 
comezou a aflorar e facerse visible, malia os aspectos máis subxectivos desta actividade 
permaneceren demasiado ocultos aínda (Carrasco, 2009). Así, ante os cambios demo-
gráficos e sociais que se produciron e a crise de coidados que se puxo de manifesto, 
xorde a necesidade de buscar alternativas para asegurar a sustentabilidade do sistema 
(Pérez, 2006).

Xa que o Estado non desenvolve políticas sociais adecuadas e suficientes, a diferenza de 
noutros países europeos en España as tarefas de coidado continúan a desenvolverse ben 
dentro da propia familia ou ben acudindo ao mercado: a contratación de mulleres, sobre 
todo inmigrantes latinoamericanas, para realizar tarefas de coidados, principalmente 
de maiores, con soldos moi baixos, é cada vez máis frecuente en España (Instituto de 
Maiores e Servizos Sociais, 2005). Dito doutro xeito, ao non atopar apoio no Estado, 
as mulleres buscan alternativas para poder compatibilizar o seu traballo fóra e dentro 
do fogar.

Así, poden optar por asumiren elas todo o traballo, nun intento de se converteren 
nunhas auténticas superwomen para responder aos requirimentos do sistema social 
que lles tocou vivir (Newell, 1993; Herrera e DelCampo, 1995), e nos máis dos casos 
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acabaren esgotadas e derrotadas. Tamén poden escoller acudir ao mercado, contratar 
alguén que se encargue dos fillos e as fillas e servirse das gardarías cando os horarios 
destas o permitan. Así mesmo, poden buscar axuda a través das redes familiares, caso 
en que é moi frecuente que se produza a substitución dunhas mulleres por outras nestas 
tarefas (Tobío, 2008). É neste punto que cobran unha vital importancia as avoas coi-
dadoras. O aumento da esperanza de vida, unido ao incremento da autonomía persoal, 
contribúen a que as posibilidades de que as avoas poidan prestar axuda sexa maior. De 
igual xeito, cada vez é máis común que os dous membros da parella traballen, o que 
aumenta a necesidade de axuda externa para o coidado das crianzas. Ao respecto, o 
papel desempeñado polos avós está medrando e é cada vez máis importante, sobre todo 
no caso dos avós maternos,que actúan como «rescatadores» das súas propias fillas. De 
feito, o apoio ofrecido polos avós é maior cando as súas fillas son nais (Tobío, Agulló, 
Gómez e Martín, 2010).

O coidado desenvolvido polos avós e as avoas é un ámbito moi pouco estudado até 
o momento. A maioría das investigacións existentes centran o seu obxecto de estudo 
nas relacións entre avós e avoas e os seus netos e netas de forma conxunta, é dicir, 
sen faceren ningunha distinción por sexo (Meil, 2003; Hoyuelos, 2004; Sánchez, Buz, 
Bueno e Navarro, 2007; González, 2011). Nelas saliéntase que os avós e as avoas ac-
túan moitas veces como «colchón» protector de moitas deficiencias sociais (González, 
2011), converténdose nunha sorte de servizos sociais, e que a súa contribución axuda 
ao sostemento económico e social, alén de exerceren de amortecedor da relación entre 
pais, nais, fillos e fillas (Hoyuelos, 2004). Tamén existen estudos que centran a súa 
atención nas avoas coidadoras, en que se salienta que son elas as que lle dedican máis 
tempo ao coidado dos netos e as netas (Tobío, 2002; Villalba, 2002; Guasch, 2006; 
Zapater-Torras e Muñoz, 2006). No tocante a aqueles estudos que si comparan as 
relacións que manteñen os avós e as avoas segundo o xénero, fan fincapé en que son 
as avoas as que teñen unha maior vinculación con netos e netas (Radl, 2003; Osuna, 
2006; Radl, 2007; Instituto de Estatística de Andalucía, 2010).

De acordo co estudo do Instituto de Estatística de Andalucía (2010) sobre os avós, as 
avoas e as redes familiares en Andalucía, ao igual que sucede no resto de España, as 
mulleres ocupadas con cando menos un fillo ou unha filla menor de 14 anos requiren 
nun 27% como recurso para o seu coidado as redes familiares, e, dentro delas, sobre 
todo as avoas e os avós. Destácase que avoas lle dedican moitas máis horas ao coidado 
dos netos e as netas que os avós; isto alén de que, sorprendentemente, son as avoas que 
contan cun traballo remunerado as que máis contribúen a este tipo de coidado (o 61,2% 
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delas coidan os netos e as netas), con toda probabilidade porque están máis concien-
ciadas da importancia da inserción no mercado de traballo das súas fillas. Radl (2007), 
pola súa parte, fai fincapé en que os avós se dedican máis á realización de actividades 
lúdicas cos netos e as netas que as avoas, mais tamén percibe que os avós asumen cada 
vez máis as tarefas e funcións do coidado.

Consideramos que a verdadeira novidade neste tipo de relacións non é que as mulle-
res contribúan máis ao coidado dos netos e as netas, senón xustamente que os avós 
tamén se estean integrando nestas tarefas, aínda que sexa de forma tímida e limitada a 
aqueles aspectos máis relacionados co lúdico polo momento. Este fenómeno é o que 
denominamos a «revolución dos avós».

3. A revolución dos avós

A pesar de que as familias se estreitan e se alongan, as redes familiares preséntanse 
como un punto de apoio fundamental. Semella que nos atopamos nun momento en que 
as parellas son cada vez menos consistentes e en que son os vínculos interxeracionais os 
que están dotados de maior permanencia (Tobío, 2008). Redescóbrese, xa que logo, o 
parentesco ante a precariedade dos vínculos matrimoniais (Guasch, 2006). As relacións 
entre avós e avoas e netos e netas tamén se foron transformando como consecuencia 
dos cambios que experimentou a familia, aínda que se manteñen os lazos entre eles en 
moitos casos (Meil, 2003; Kemp, 2007).

No seu estudo sobre o coidado e a identidade de xénero, Tobío (2012) conclúe que os 
homes, en xeral, non coidan, mais salienta os avós como uns dos poucos exemplos de 
homes que si levan a cabo esta función. Por iso, realizouse unha análise das principais 
causas que explican por que este colectivo de homes contribúe cada vez máis á tarefa 
do coidado dos netos e as netas.

3.1. Factores explicativos da incorporación dos avós ao sistema de coidados

Os vínculos matrimoniais e as parellas en xeral son arestora cada vez menos duradeiros 
no tempo. O número de matrimonios no noso país descende, mentres que o número de 
divorcios pasou 35 834 en 1995 a 125 777 en 2007 (Instituto Nacional de Estatística, 
2010). De feito, malia ser certo que as taxas de variación interanual do número de 
divorcios se volveron negativas nos primeiros anos da crise, non podemos afirmar que 
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este cambio de tendencia se deba a que os vínculos matrimoniais cobrasen importancia, 
senón, fundamentalmente, a unha cuestión económica, dadas as dificultades para lles 
facer fronte a un divorcio e a unha vida por separado. Ante esta situación, os vínculos 
interxeracionais gañan máis e máis peso, pola súa inevitable permanencia. Desta for-
ma, as redes familiares entre as que se atopan as establecidas entre pais e nais e fillos 
e fillas, así como entre avós e avoas e netos e netas, revalorízanse.

Partindo deste contexto, cómpre dicirmos que unha das principais causas de que os 
avós contribúan cada vez en maior medida ao coidado das netas e os netos é o cambio 
de rol que experimentan na vellez. O estudo de Radl (2003) é unha das investigacións 
pioneiras no noso país sobre as relacións dos avós e as avoas cos netos e as netas 
tendo en conta o sexo. Na devandita análise faise referencia ás transformacións no 
comportamento en función do xénero na vellez, e deféndese a tese da vellez como 
compensación. De acordo con esta tese, a vellez permite que o individuo supla aquelas 
carencias que tivo na súa vida. As avoas e os avós desempeñan os seus roles de xénero 
tradicionais, é dicir, as avoas asumen o papel afectivo e de coidado e os avós exercen 
un papel instrumental máis relacionado coa súa experiencia laboral; mais, a un tempo, 
as avoas reclaman en maior medida un espazo propio e maior autonomía, mentres os 
avós asumen tarefas de coidados (Osuna, 2006). Por tanto, ao relacionarse cos netos e 
as netas están a incorporar elementos novos de xénero, «compensando» as carencias 
das súas propias vidas.

Se nos centramos nas avoas, estas contribúen máis e desde hai máis tempo ao coidado 
dos netos e as netas, desempeñando, así, o seu rol tradicional. Trátase de asumir un papel 
similar ao de volver ser nai, xa que se agarda delas que, ante a solicitude de axuda dos 
fillos e as fillas, accedan a prestar tal axuda. Non obstante, é cada vez máis habitual que 
reivindiquen un maior espazo persoal, ao asumiren valores de autorrealización e seren 
cada vez máis independentes. É posible que, ante estes cambios, algunhas mulleres 
teñan un importante sentimento de culpa por deixaren de ser as «avoas tradicionais», 
cuxas funcións están tan arraigadas, e pasaren a asumir novos valores (Guasch, 2006). 
Xorden, daquela, varios modelos do rol de avoa que, segundo Radl (2003), son os se-
guintes: o modelo de avoa tradicional, consagrada á familia; un modelo intermedio de 
avoa que asume parte do seu rol tradicional e parte do novo rol; e un terceiro modelo 
de avoa centrado en aspectos extrafamiliares e moito máis independente.

Por parte dos avós tamén se produciron importantes cambios. Ademais do seu papel 
instrumental, vinculado á experiencia laboral, coidan os netos e as netas, incluso até o 
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punto de se xubilaren anticipadamente para exercer estes coidados. A importancia do 
cambio está en que moitos deses homes nin sequera levaron a cabo estas tarefas cos 
seus fillos (Tobío, 2012). Xa que logo, realizan tarefas que son novas para eles e que 
contribúen, como diciamos, a complementar as carencias do pasado.

Por outro lado, a idea de que o coidado das crianzas é unha tarefa cuxa maior responsa-
bilidade recae sobre a nai persiste en moitos casos na nosa sociedade. Parece que é ela 
a que, ao decidir incorporarse ao mercado laboral, debe buscar unha «solución» para 
o problema que xorde. Isto reflíctese en que os avós maternos axudan ao coidado dos 
netos e as netas en maior medida, pois están «axudando as súas fillas» a solucionaren 
o «problema» que lles xorde a «elas». Por tanto, persiste a idea de que é unha tarefa 
da muller, que agora pasan a desempeñar, polo xeral, os seus pais, por «botarlle unha 
man a ela». Este fenómeno reflíctese nos datos. De feito, en Andalucía a porcentaxe de 
avós maternos que coidan os netos e as netas, a respecto do conxunto de coidadores por 
sexo, é do 58,6% cando as crianzas son menores de 3 anos, mentres que a porcentaxe 
relativa dos avós paternos é do 49,1%; e a contribución ao coidado de netos e netas 
tamén é maior no caso das avoas maternas, pois a porcentaxe das que realizan estes 
coidados a respecto do conxunto de coidadores por sexo é do 62,2%, fronte ao 47,4% 
das avoas paternas (Instituto de Estatística de Andalucía, 2010).

3.2. Consecuencias da axuda prestada polos avós coidadores

Unha vez analizadas as principais causas deste fenómeno, trataremos a continuación as 
consecuencias máis relevantes da revolución dos avós, que agrupamos en dous bloques 
segundo o seus efectos camiñen nunha ou outra dirección. É dicir, existen consecuencias 
con efectos regresivos e outras, a gran maioría, con efectos progresivos.

a) Consecuencias con efectos regresivos

A principal consecuencia con efecto regresivo é que a axuda prestada polos avós mantén 
dentro da familia o sistema de coidados e a sustentabilidade social. Desta forma, «solu-
ciónase» o problema que xorde da incompatibilidade do traballo fóra do fogar da muller 
e o coidado de fillos e fillas sen que interveña o Estado para ofrecer mellores políticas 
sociais. É unha forma de delongar o momento en que se conseguirá verdadeiramente 
a sustentabilidade social, en que esta non recaerá, por obriga, en ningún colectivo da 
nosa sociedade. Xa que logo, só alcanzaremos esa fase de desenvolvemento cando a 
sociedade se responsabilice e se conciencie de que a conciliación é un problema social, 
e non só das mulleres ou das mulleres e os seus proxenitores.
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b) Consecuencias con efectos progresivos

O efecto progresivo está relacionado co cambio do rol de xénero que se produce ao 
introducirse o home, neste caso o avó, no sistema de coidados, ao adoptar a figura de 
coidador. As consecuencias que se derivan deste cambio son múltiples.

En primeiro lugar, isto permite que as mulleres poidan manter o seu traballo, polo que 
están a contribuír ao seu «dereito a traballar» (Mundlak, 2007) e, desta forma, diminúen 
o custo de oportunidade que a muller que se incorpora ao mercado laboral debe asumir, 
o que está relacionado coa remuneración económica da muller traballadora. Neste 
terreo hai unha diferenza esencial entre a formulación masculina e feminina: mentres 
que o home que se vai incorporar ao mercado laboral considera que os ingresos que 
obtén consisten en ingresos «netos», a muller considera que ir traballar fóra de casa 
supón un custo, de tal maneira que terá que valorar «se compensa» saír traballar fóra 
do fogar. Poderiamos dicir que no caso do traballo feminino, o custo de oportunidade 
é moi elevado, xa que equivalería ao valor do traballo que leva a cabo dentro do fogar 
(coidado de crianzas, persoas maiores ou dependentes; limpeza; cociña; organización 
etc.). Este valor pode cuantificarse en termos do gasto que cumpriría asumir para subs-
tituír a muller nas súas tarefas: o que custa a gardaría ou a residencia dos maiores; o 
soldo do servizo doméstico; o prezo dos comedores obrigatorios e todos aqueles gastos 
en que a familia incorrerá debido á incorporación da muller ao mercado laboral. Se 
o traballo que pode conseguir está ben remunerado é posible que o saldo neto sexa 
positivo ou nulo, mais se o traballo non é moi cualificado probablemente a remunera-
ción sexa escasa e o saldo teña un resultado negativo, co que a conclusión aparente e 
ao mesmo tempo errónea é que non «compensa» traballar fóra de casa (Barreiro-Gen, 
Novo-Corti e Justo Suárez, 2012).

Este razoamento resulta, como dicimos, erróneo, xa que non podemos reducir todo 
a termos económicos. Así mesmo, xa que os custos son xerados por toda a familia, 
deben ser asumidos por todos os seus membros, e cómpre ter en conta o ciclo de vida 
da muller completo. É probable que ao inicio da súa vida laboral, cando a muller é 
nova ou ten crianzas, o custo que teña que asumir sexa moi importante e mesmo inclúa 
rendementos económicos negativos, mais esta é probablemente a única forma de que 
se manteña no mercado de traballo, ao cal é moi posible que se lle negue o acceso se 
espera a que as contas realizadas co criterio descrito boten un saldo positivo, de ma-
neira que poida dicir: «compénsame». Daquela, a contribución dos avós ao coidado 
dos netos e as netas reduce o efecto da mingua de incentivos e o custo de oportunidade 
da muller que opta por traballar.
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En segundo lugar, os avós coidadores, ao exerceren o seu dereito a coidar, contribúen 
á implementación do «dereito a non coidar» que tamén deben ter as mulleres (Leira, 
2002). O dereito a non coidar non pode ser exclusivo dos homes, senón que é necesario 
establecer mecanismos que coadxuven, ao igual que fan os avós coidadores, a que as 
mulleres poidan gozalo se así o desexan.

Por outra parte, a través do coidado dos netos e as netas, os avós, dalgunha forma, 
exercen o «dereito a ser pais» que moitos non puideron facer valer no seu día, polas 
elevadas horas dedicadas ao traballo remunerado ou porque non quixeron. Malia ser 
certo que terán que adaptarse ás normas que impoñan o pai e a nai, poden desenvolver 
actividades cos netos e as netas descoñecidas para moitos deles.

Non é frecuente que se faga referencia aos beneficios que ten para os homes o cambio 
social que se está a producir, mais este é un dos puntos máis relevantes, xa que os homes 
viron nas últimas décadas como se reduciu a presión que existía sobre eles en canto ao 
mantemento económico da familia, ao tempo que se lles abría a posibilidade de se in-
volucraren en maior medida na educación e o coidado dos fillos e fillas. Son os avós os 
primeiros que se están a decatar destas novas posibilidades.

Por último, e á vez que contribúen á materialización de todos estes dereitos, os avós 
sérvenlles de exemplo ás demais xeracións, ás cales lles transmiten a idea de que un 
home tamén pode coidar. Así, os netos e as netas contan xa cun referente masculino 
coidador. Non podemos perder de vista que é un cambio que se produciu nunha soa 
xeración, polo que se trata dunha transformación radical. Podemos estar a falar de que 
o mesmo home que non concibía a posibilidade de levar os fillos e as fillas ao parque, 
pasee orgulloso hoxe os netos e as netas. Trátase, por tanto, do xurdimento dun «novo 
home». De acordo con Tobío (2012): «Quizais o novo home estea representado mellor 
que ninguén polos avós de hoxe».

3.3. Posibles perigos: a dobre dependencia

Ser avó ou avoa ten efectos positivos, xa que entretén, fomenta a autoestima ou protexe 
contra as depresións (Hoyuelos, 2004). Mesmo amortece en determinadas ocasións as 
relacións entre pais e nais e fillos e fillas. Non obstante, a pesar de que existen moitos 
efectos positivos da participación dos avós e as avoas no coidado dos netos e as netas, 
debemos facer referencia aos posibles perigos que se derivan de que este fenómeno se 
converta nunha dobre dependencia, coas connotacións negativas que isto ten (Badenes 
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e López, 2011). Os devanditos perigos xorden tanto se son as avoas as que asumen os 
coidados como de tratarse dos avós.

Os avós e avoas son, en primeiro lugar, un colectivo potencialmente receptor de coi-
dados. Porén, cando se lles encargan os coidados de netos e netas, asumen o papel de 
coidadores. Por tanto, debe terse moi en conta até que punto contan cunhas condicións 
de saúde adecuadas para prestar estes coidados, de maneira que non se chegue a ex-
tremos en que se abuse da súa confianza. Así mesmo, é fundamental que os coidados 
se realicen de forma voluntaria. Para iso, é vital que se acorde un determinado grao 
de compromiso, en que se clarifique a dedicación que asumen os avós e as avoas nes-
tes coidados (Ibarra e Pinazo, 2008). Desta forma, reduciríase a intensidade con que 
coidan, que, segundo Badenes e López (2011), é moi alta en España en comparación 
coa media europea.

Ser avó ou avoa non é opcional, mais ser coidador/a si debe selo, polo que a mellor 
alternativa pasa polo establecemento de límites que consigan evitar que se coide os netos 
e as netas por obriga, por medo a non cumprir o que se espera dun/ha ao opoñerse, co 
conseguinte sentimento de culpabilidade e egoísmo (González 2011; Guasch, 2006)

4. Conclusións

Os recortes levados a cabo ante a crise económica actual céntranse en boa medida nas 
políticas sociais. Daquela, se antes afirmabamos que as políticas con que se contaba 
en España para conseguir a plena conciliación familiar eran escasas, queda patente 
que o piar do Estado se verá moi reducido no futuro, coas consecuencias que iso terá, 
principalmente, para as mulleres. Neste contexto, as redes familiares cobran unha vital 
importancia para o mantemento dos postos de traballo por parte da muller. O apoio 
que esta poida conseguir de achegados e familiares será fundamental. É neste punto en 
que o papel desempeñado polas avoas e, recentemente, polos avós, se pon de relevo.
Os cambios demográficos e sociais son factores explicativos da que denominamos 
«revolución dos avós», é dicir, da incorporación dos avós, en masculino, ao coidado 
dos netos e as netas. As transformacións nos roles de xénero que teñen lugar na vellez 
son unha das principais causas deste cambio. Non obstante, os avós maternos axudan 
en maior medida ao coidado dos netos e as netas, pois subsiste aínda a idea de que é a 
muller a que debe «solucionar» o problema que xorde cando se incorpora ao mercado 
laboral e se necesita que alguén se encargue de todo o traballo doméstico, incluídos os 
coidados de crianzas e persoas dependentes.
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Os efectos que se derivan da «revolución dos avós» camiñan en dous sentidos: por un 
lado, ten efectos regresivos, xa que mantén o sistema de coidados dentro da familia, 
sen que se chegue a dar o paso de que a sociedade asuma a súa plena responsabilidade 
sobre a sustentabilidade social; polo outro, os seus efectos tamén son progresivos, 
pois permite que as mulleres poidan exercer o seu dereito a traballar (Mundlak, 2007), 
ao reducir o custo de oportunidade da muller que decide incorporarse ao mercado de 
traballo; no tocante ás avoas, coadxuva á implementación do dereito a non coidar das 
mulleres (Leira, 2002); e posibilita que os avós desenvolvan tarefas relacionadas coa 
paternidade, das cales moitos non quixeron ou non puideron gozar no seu momento. A 
relación establecida nese coidado entre avós e netos e netas pode ser moi beneficiosa, 
sempre que se establezan límites no grao de compromiso asumido (Guasch, 2006).

O avó actual é a mostra de que, logo de quedar patente que unha nova muller é posible, 
un novo home tamén o é (Tobío, 2012). A pesar de que os homes tamén teñen moito 
por gañar neste proceso de cambio que vivimos, dada a menor presión que existe sobre 
eles para que manteñan economicamente a familia, son os avós os primeiros que están 
a asumir o seu novo rol e gozan dos beneficios do cambio. No entanto, queda moito por 
facer até a consecución da plena sustentabilidade social, que se alcanzará no momento 
en que a sociedade tome conciencia da súa responsabilidade neste ámbito, e non exista 
ningún colectivo obrigado a manter o sistema.
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Resumo

As sociedades científicas fan especial fincapé na necesidade de reducir os tempos na aplicación 
da reanimación cardiopulmonar (RCP) e a desfibrilación ante as paradas cardiorrespiratorias. 
Por este motivo, insisten en que non é preciso esperar a chegada de persoal sanitario para iniciar 
a primeira intervención, tanto no caso da RCP como no da desfibrilación, que son os dous elos 
chave da cadea de supervivencia para evitar a morte das persoas afectadas polo paro cardíaco.
Neste traballo preséntanse casos reais que xustifican o posible uso do desfibrilador sen restricións. 
Para alén, propóñense localizacións para este instrumento, explícase o seu manexo nuns pasos 
fáciles e amósase a RCP básica con utilización do desfibrilador. Como conclusión recálcase a 
importancia de divulgar algo de grande utilidade para todos: a necesidade de ter desfibriladores 
á man e o interese de empregalos sen temor de ningún tipo.

Palabras chave: desfibrilador, RCP básica, primeira intervención, parada cardiorrespiratoria, 
espazo cardioprotexido.

Abstract

Scientific societies strongly emphasize the need to reduce the time in the application of CPR and 
defibrillation to cardiac arrests. Therefore they insist that it is not necessary to wait for medical 
personnel to start the first intervention, both CPR and defibrillation, which are the two key links 
in the chain of survival to avoid killing people affected by cardiac arrest.

In this study real cases amply justify the possible use of the defibrillator without restrictions 
occur, the places should be located are proposed management defibrillator in a few easy steps 
explain the basic RCP is presented with use of the defibrillator and the need for easily have 
defibrillators and the importance of using them without fear of any kind: a conclusion in which 
it stresses the importance of disseminating very helpful to all present.

Keywords: Defibrillator, Basic CPR, First intervention, Cardiac arrest, Cardioprotected space.
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1. Introdución

Como investigadores no ámbito das urxencias e a prevención, desexamos contribuír con 
este traballo á necesaria reflexión sobre o uso dos desfibriladores. Para comezarmos, 
trataremos brevemente a normativa que rexe o devandito uso, que no caso de Galicia 
está representada polo Decreto 99/2005, do 21 de abril, polo que se regula a formación 
e o uso de desfibriladores externos por persoal non médico, o cal vén renovar a ante-
rior regulación recollida no Decreto 251/2000, do 5 de outubro. No Decreto 99/2005 
establécense os requisitos de formación inicial e continuada do persoal non médico 
que capacitan para empregar un desfibrilador semiautomático externo, así como o 
procedemento de acreditación para poder facer uso deste instrumento e a acreditación 
das entidades que poden impartir a formación necesaria.

O propio Decreto 99/2005 di que a proliferación dos avances técnicos e as necesida-
des detectadas no desenvolvemento e a posta en práctica do establecido no Decreto 
251/2000 fixeron necesaria a revisión desta última norma. Se o lexislador entendeu que 
no período que vai desde outubro de 2000 até abril de 2005, pouco máis de catro anos 
e medio, o Decreto 251/2000 quedou desactualizado, canto máis non o estará arestora 
o Decreto 99/2005, en vigor, que ten xa máis de dez anos.

As melloras tecnolóxicas e a proliferación dos desfibriladores instalados en lugares 
públicos, que foron utilizados na maioría dos casos de forma exitosa por persoal non 
médico e sen a supervisión de profesionais da sanidade, neste período son o que nos 
levou a facer este traballo. Con el, como investigadores no ámbito das urxencias e a 
prevención, alén de contribuír á necesaria reflexión sobre o uso dos desfibriladores, 
pretendemos reflexionar sobre a necesidade de modificar a súa normativa de uso e 
divulgar a facilidade do seu manexo, para que este poida ter lugar sen restricións de 
ningún tipo. Isto pode axudar a salvar moitas vidas e á prevención das graves secuelas 
dos accidentes cardíacos.

Ao respecto, debemos ter en conta o que sinala unha norma de maior rango que as 
mencionadas, a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, que no 
título IX, rotulado «Da omisión do deber de socorro», esixe a asistencia ás persoas que 
se atopen en perigo manifesto e grave, penalizando a omisión de socorro:

desfibrilAdor: Máis doAdo que uN teléfoNo Móbil! 
o uso do desfibrilAdor seN restricióNs AXudA A sAlVAr VidAs
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Artigo 195

1. O que non socorrer unha persoa que se ache desamparada e en perigo manifesto e grave, 

cando puider facelo sen risco propio nin de terceiros, será castigado coa pena de multa de 

tres a doce meses.

2. Nas mesmas penas incorrerá o que, impedido de prestar socorro, non demande con urxencia 

auxilio alleo.

[...]

Artigo 196

O profesional que, estando obrigado a iso, denegar asistencia sanitaria ou abandonar os 

servizos sanitarios, cando da denegación ou abandono se derive risco grave para a saúde das 

persoas, será castigado coas penas do artigo precedente na súa metade superior e coa de 

inhabilitación especial para emprego ou cargo público, profesión ou oficio, por tempo de seis 

meses a tres anos.

Por iso non queriamos deixar pasar a oportunidade de divulgar as nosas reflexións, 
froito das evidencias da enorme utilidade que ten para todos contar cada día con máis 
espazos cardioprotexidos, con desfibriladores á disposición das persoas que os poidan 
necesitar; isto, ademais de concienciar a poboación xeral para utilizar estes aparellos 
sen medo de ningún tipo, xa que o seu manexo é moi fácil, máis fácil que o dun teléfono 
móbil. De feito, as sociedades científicas fan especial fincapé en que é preciso reducir 
os tempos na aplicación da reanimación cardiopulmonar (RCP) e a desfibrilación, e o 
European Resuscitation Council (Nolana et al., 2010) recomenda o uso do desfibrilador 
como elemento da cadea supervivencia que é chave para evitar mortes:

Os desfibriladores externos automáticos (DEA) son seguros e efectivos, tanto se son usados 

por persoas leigas como por persoal sanitario (intra ou extrahospitalario). O uso dun DEA por 

persoal leigo fai que sexa posible a desfibrilación varios minutos antes de que chegue a axuda 

profesional.

Os espazos cardioprotexidos, cuxo obxectivo é fomentar o acceso universal á desfi-
brilación, atópanse xa en moitísimos lugares da nosa contorna (aeroportos, pavillóns 
polideportivos, piscinas, centros comerciais, facultades), coa finalidade de gañar tem-
po e así mellorar as posibilidades de supervivencia de calquera persoa que sufra un 
parada cardíaca. Daquela, hai que animar a todos a empregar o desfibrilador cando as 
circunstancias o requiran, sen preocuparse por causar ningún mal e sen temer denuncias 
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xudiciais que non existen, xa que é un aparello que non funciona se non é necesario. Non 
é unha opinión, é unha evidencia xa publicada nunha das principais revistas científicas 
sobre o tema fai máis de dez anos (Jorgenson et al., 2003):

A vítima non resultará danada porque o botón de choque non se activará se o ritmo cardíaco 

non é susceptible de descarga.

No Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas e Socorrismo da Universidade 
da Coruña adoitamos afirmar que o uso dun desfibrilador é máis sinxelo que o dun 
microondas e moito máis doado que o dun teléfono móbil, aparello a que todo o mundo 
ten acceso e que calquera pode utilizar (Palacios, 2013). Precisamente hai pouco era 
noticia que xa hai no mundo máis teléfonos móbiles que habitantes; no entanto, pola 
contra, aínda queda moito tempo para que se consiga un acceso universal aos desfi-
briladores. Outro exemplo que pon o doutor e experto Antonio Caballero (2008) é o 
dos extintores: para empregalos non fai falta ningunha formación nin carné, atópanse 
por todos os lados e desde logo poden ser máis perigosos que os desfibriladores de 
se usaren mal.

En España, o decálogo sobre a implantación de desfibriladores en zonas públicas ela-
borado pola Fundación Gaspar Casal e o Consello Español de Resucitación Cardiopul-
monar (2011) inclúe dous puntos interesantes en relación con este tema:

a) Punto 3: «É necesario que exista, no contexto normativo, unha autorización explícita 
para o uso do DEA por parte de persoal non sanitario, que permita eliminar os reparos 
existentes á súa implantación ou o medo á súa utilización por parte da poboación xeral 
(non está penalizado). Dada a inocuidade do DEA para os pacientes e a súa facilidade 
de uso, a poboación maior de idade debería estar habilitada para o uso dos DEA sen 
que sexa necesaria formación específica».

b) Punto 9: «Como obxectivo no medio/longo prazo, a formación en resucitación 
debería comezar na escola e continuar no ámbito sociosanitario, para continuar cos 
posibles primeiros intervenientes non sanitarios nun caso de urxencia como a parada 
cardíaca. Na escola, é aconsellable a formación dos profesores para que difundan o 
coñecemento aos escolares».

desfibrilAdor: Máis doAdo que uN teléfoNo Móbil! 
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Imaxe 1. Desfibrilador no Aeroporto de Bilbao

Foto de José Palacios

2. Xustificación

As enfermidades cardiovasculares, sobre todo a enfermidade cardíaca de orixe coronaria, 
son responsables da maior taxa de mortalidade nos países desenvolvidos. Trescentas 
mil persoas sofren un paro cardíaco repentino cada ano nos Estados Unidos, de cinco 
a sete mil nenos por ano, moitos en actividades deportivas. No mundo falamos de 
máis de setecentas mil persoas. En España son vinte e cinco mil as paradas cardíacas 
repentinas, o que equivale a unha cada vinte e un minutos. Menos do 7% das persoas 
afectadas logra sobrevivir, case sempre por os servizos médicos non chegaren a tempo.

A enfermidade cardíaca de orixe coronaria ocasiona uns noventa e cinco episodios de 
morte súbita de causa cardíaca por cada cen mil habitantes ao ano en España. Un 60% 
das defuncións orixinadas por este motivo ocorren no domicilio, no lugar de traballo 
ou no lecer, un 10% durante o traslado ou en urxencias e só un 30% durante a estadía 
hospitalaria. O verdadeiro problema suscítase fóra do hospital. Para intentar reverter a 
parada cardíaca súbita, a evidencia científica avala a importancia da activación precoz 
da cadea de supervivencia, composta polos seguintes catro elos:

a) Activación precoz da urxencia
b) RCP básica precoz
c) Desfibrilación precoz
d) Soporte vital avanzado precoz (UVI móbil e soporte posreanimación hospitalario)
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A RCP é unha técnica moi necesaria e «debería ser divulgada en todas as partes, xa 
que incrementa significativamente a probabilidade dun bo resultado antes da chegada 
do persoal médico» (Organización Mundial da Saúde, 2008), pero por si soa non res-
tablece o ritmo cardíaco normal. A descarga ou «choque» do desfibrilador é a forma 
máis eficaz de restablecer o ritmo normal de bombeo do corazón. As posibilidades 
de supervivencia dunha persoa cunha parada cardiorrespiratoria aumentan se recibe 
a descarga dun desfibrilador antes de transcorridos cinco minutos desde a parada. A 
probabilidade de que a resucitación teña éxito redúcese aproximadamente un 10% cada 
minuto transcorrido (Nolana et al., 2010).

Nos Estados Unidos calcúlase que se poderían salvar corenta mil vidas cada ano se 
houbese un acceso xeneralizado aos desfibriladores (Berg et al., 2010). Tamén se 
coñece que no 34% dos casos en que se foi implementado un programa de uso do 
desfibrilador xa utilizaron o dispositivo nunha ocasión cando menos para salvar unha 
vida (Jorgenson; Skarr; Russell; Snyder e Uhrbrock, 2003).

Nunha investigación publicada nunha das principais revistas científicas sobre o tema 
(Gundry et al., 1999), comparouse nenos de sexto grao con profesionais adestrados 
no uso dun desfibrilador externo automático (DEA) ante un paro cardíaco simulado. 
A velocidade a que os nenos sen adestramento manexaban un desfibrilador por vez 
primeira era só un pouco máis lenta que a dos profesionais. Estes resultados suxiren 
que o uso xeneralizado dos desfibriladores require só unha formación modesta.

3. Casos reais que aínda xustifican máis un uso sen restricións do desfibrilador

Aínda máis impactante que as investigacións ou os estudos realizados en situacións 
simuladas, a xustificación do uso do desfibrilador sen restricións proporciónannola casos 
reais. A continuación mencionaranse catro exemplos suficientemente significativos.

O primeiro vén da man dunha noticia que foi publicada na prensa escrita e divulgada 
tamén pola radio e a televisión. Trátase dunha noticia tráxica: Manuel Candocia, al-
calde das Somozas e presidente do club de fútbol Unión Deportiva Somozas, faleceu 
o 19 de xaneiro de 2014 logo de sufrir un infarto cando faltaban sete minutos para que 
acabase o partido que o seu equipo xogaba na casa fronte ao Cerceda (Loureiro, 2014). 
O absurdo do caso é que este home rexeitara o desfibrilador que a Federación Galega 
de Fútbol lle ofrecera de xeito gratuíto para a Unión Deportiva Somozas, ao crer que 
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o desfibrilador podía facer máis mal que ben. Desgraciadamente, a súa ignorancia pro-
piciou que non tivese posibilidades de estar hoxe vivo. Foi unha mágoa que ninguén 
puidese convencelo do sinxelo que é empregar un desfibrilador.

Non se trata agora de criticar unha persoa morta por unha decisión absurda e equivo-
cada, pois o pasado non pode cambiarse, mais si de aproveitar a noticia para seguir 
insistindo en que se poderían salvar moitas vidas se se admitise o uso do desfibrilador 
sen restricións e se conseguise a súa instalación en lugares onde se reúnen moitas 
persoas e as paradas cardíacas poden ocorrer con máis frecuencia. Neste caso real 
houbo dúas persoas que estiveron realizando unha RCP durante vinte minutos e que 
percibiron un «breve amago de recuperación». Ora ben, como cómpre lembrarmos, as 
posibilidades de supervivencia da vítima redúcense aproximadamente un 10% cada 
minuto transcorrido sen restablecer o ritmo cardíaco normal; e, con todo, aumentan de 
recibirse unha descarga antes de transcorridos cinco minutos logo da parada, o que só 
podía ser factible se o alcalde e presidente do club de fútbol aceptase o desfibrilador 
da Federación Galega de Fútbol.

Nestes casos é necesario insistir en que un accidente, unha enfermidade súbita ou unha 
situación de urxencia son sucesos inesperados, polo que nunca se sabe cando van suce-
der, e por iso cómpre estarmos preparados para cando acontezan. A vida é o ben máis 
prezado que temos e todos podemos facer algo para que outros poidan seguir con vida 
(Palacios, 2013). Sería unha mágoa e unha nova equivocación que a Unión Deportiva 
Somozas seguise sen contar cun desfibrilador. Esperemos que a amarga advertencia 
sirva para cambiar mentalidades.

O segundo caso é xusto o contrario do anterior. Susana Suárez, de 17 anos, xogadora do 
equipo de baloncesto feminino da Universidade de León, sufriu unha parada cardíaca ou 
morte súbita mentres estaba recollendo pelotas tras finalizar un dos seus adestramentos 
habituais (Matey, 2013). Ela describiu o ocorrido así:

Agacheime a coller unha [pelota]. Noteime algo mareada, pero non logro acordarme de nada 
máis. Ao parecer, caín redonda ao chan e nin me decatei. Despois contáronme os médicos que 
o meu corazón deixara de latexar de súpeto. Afortunadamente, unha traballadora do Servizo 
de Deportes da Universidade utilizou un desfibrilador e salvoume a vida.

Desta noticia tan positiva poden salientarse dous aspectos relevantes: contábase cun 
desfibrilador na instalación e unha traballadora do Servizo de Deportes non tivo reparos 
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en empregalo, salvando así a vida dunha moza que agradecerá sempre que alguén a 
rescatase da morte.

Outro caso moi parecido e tamén positivo é o de Luciano Rei, de 55 anos e xogador de 
fútbol 7 de veteranos no equipo Bergantiños de Carballo. Transcorría o primeiro minuto 
da segunda parte dun partido fronte ao Verdillo Francés cando caeu desmaiado ante 
o asombro de todos. No campo das Eiroas hai un desfibrilador desde o ano 2010 e o 
adestrador do Bergantiños, Chus Baleato, utilizouno: «Primeiro intentei reanimalo con 
máis de 400 masaxes cardíacas, e como non o conseguía tivemos que aplicarlle dúas 
descargas. Recuperouse, aínda que despois tivo outro infarto, pero xa puido aguantalo» 
(Ferreiro, 2012). Neste caso, o reanimador comprobou directamente en momentos de 
grande angustia que as posibilidades de supervivencia só existen se a persoa afectada 
pola parada cardíaca recibe a descarga antes de que sexa demasiado tarde.

Finalmente queremos presentar o exemplo do ocorrido nas pistas de atletismo da 
Universidade de Oviedo. O profesor Miguel del Valle, catedrático e especialista en 
medicina da educación física e deporte, participou nas xestións para dotar a devan-
dita universidade con desfibriladores, até o punto de que Club Atlético Universitario 
(CAU) e todas as instalacións universitarias se consideran espazos cardioprotexidos. 
O día 1 de xuño de 2012 salvouse a vida dun home de 50 anos, corredor habitual, que 
sufriu unha parada cardiorrespiratoria grazas ao desfibrilador do CAU. O curioso do 
caso é que o propio profesor Miguel del Valle foi quen interveu: «Estaba en parada 
cardiorrespiratoria, así que lle practiquei unha reanimación cardiopulmonar e apliquei 
o desfibrilador. [...] Este aparello foi fundamental na súa reanimación» (Vélez, 2012). 
Grazas ás súas xestións iniciais, á súa intervención e ao desfibrilador unha persoa segue 
viva. É algo que non ten prezo.

4. Situación do desfibrilador

O desfibrilador debe estar situado no lugar de máis doado acceso da instalación ou do 
centro en que se vai contar con el. Nos centros educativos e deportivos, adoita ser a 
conserxaría. Con todo, aínda é frecuente que se atope en zonas a que poucas persoas 
teñen entrada ou que están pechadas con chave, o que incumpre a que debe ser a prin-
cipal característica do desfibrilador, que é a súa dispoñibilidade inmediata.
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Imaxe 2. Desfibrilador situado na Conserxaría da Facultade de Ciencias da Educación e do 
Deporte da Universidade de Vigo (campus de Pontevedra)

Foto de Roberto Barcala

Os protocolos de intervención para o uso do desfibrilador insisten na importancia de 
reducir ao máximo o tempo entre a parada cardiorrespiratoria e a primeira descarga 
para conseguir a desfibrilación. Por este motivo atópanse xa con facilidade desfibrila-
dores instalados nos aeroportos, os grandes estadios ou centros deportivos, en centros 
comerciais e até en rúas.

Imaxe 3. Cartel que anuncia que se dispón dun desfibrilador nunha instalación 
deportiva de Ferrol

Foto de José Palacios
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O problema en situacións de urxencia é que non se sabe cando, onde ou a quen fará 
falta dispensar os primeiros auxilios e, en caso de parada, aplicar o desfibrilador, o que 
condiciona a elección da mellor localización para este aparato.

Na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña 
(UDC), que dispón de tres desfibriladores, o Grupo de Investigación en Actividades 
Acuáticas e Socorrismo realizou un estudo antes de propoñer onde situalos e elaborar 
un protocolo de actuación ante paradas respiratorias. No devandito estudo comprobouse 
que situando un desfibrilador en cada conserxaría (aulas, pavillóns deportivos e pistas 
de atletismo) en ningún lugar da Facultade se superaban os dous minutos desde o inicio 
da urxencia até a colocación do desfibrilador, e, o máis importante, sempre habería 
alguén dispoñible para facilitar o desfibrilador.

Imaxe 4. Vista aérea das instalacións da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 
da UDC, coa distribución dos seus tres desfibriladores

Montaxe a partir dunha imaxe de Google Maps

Unha vez decidido que os desfibriladores se colocarían nas conserxarías e co proto-
colo de actuación deseñado, levouse a cabo unha actividade formativa destinada ao 
persoal de administración e servizos sobre soporte vital básico, RCP básica e emprego 
do desfibrilador, sobre todo para conseguir eliminar o medo a utilizar este material 
salvavidas.
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5. Manexo do desfibrilador

Como xa se comentou nos apartados anteriores, o manexo do desfibrilador é moi 
sinxelo. Agora veremos como efectivamente o seu uso sen problemas se reduce aos 
tres pasos seguintes:

Primeiro. Localizar o desfibrilador (os puntos cardioprotexidos adoitan estar indi-
cados cun sinal).

Imaxe 5. Desfibrilador e equipo de osíxeno instalados na 
Conserxaría da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC

Foto de Miguel Saavedra

Imaxe 6. Sinal que indica unha zona cardioprotexida coa presenza dun desfibrilador

Imaxe obtida na bitácora do Grupo Ambuibérica (http://blog.ambuiberica.es/?p=158)

Segundo. Abrir a funda (manobra que adoita consistir en abrir unha cremalleira ou 
despegar un velcro).
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Terceiro. Acender o aparello premendo o botón que pon ON e seguir as instrucións 
(algúns equipos xa se acenden ao tirar dos eléctrodos).

Imaxe 7. Modelo de desfibrilador que se pode acender tirando dos eléctrodos (PULL) 
ou premendo o botón de acendido

Foto de José Palacios

As instrucións adoitan comezar aconsellando descubrir o peito da vítima, secalo se é 
necesario e pegar os eléctrodos nel, tal e como aparece reflectido no debuxo dos propios 
eléctrodos. Cando os eléctrodos foron colocados correctamente, o desfibrilador pasa a 
analizar o ritmo cardíaco, momento en que se pide non tocar a vítima, para, finalmente, 
recomendar ou non pulsar o botón de descarga ou SHOCK. O desfibrilador non emitirá 
unha descarga se a vítima ten pulso ou se non atopa un ritmo desfibrilable; neste último 
caso indicará que se continúe coas manobras da RCP básica.

Imaxe 8. Socorristas usando un desfibrilador e esperando a descarga

Foto de Roberto Barcala
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O uso do desfibrilador non suple a realización da RCP básica, mais cómpre «mini-
mizar a duración das pausas antes e logo das descargas, [e] recoméndase continuar 
as compresións torácicas durante a carga do desfibrilador» (Nolana et al., 2010). A 
descarga da desfibrilación deberíase conseguir cunha interrupción das compresións 
de non máis de cinco segundos e, por suposto, durante a preparación, a colocación de 
parches e o acendido do desfibrilador non deben deterse as compresións cardíacas. A 
seguir, presentamos un esquema do seu uso:

Imaxe 9. Esquema do uso do desfibrilador

Elaboración propia
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6. Pasos da RCP básica con utilización do desfibrilador

a) Comprobar a consciencia. Se a persoa non responde, continúase co seguinte paso.

Imaxe 10. Un socorrista comproba a consciencia dunha muller desmaiada

Foto de Roberto Barcala

b) Abrir as vías aéreas coa manobra fronte-queixelo. Se non respira normalmente, 
continúase co seguinte paso.

Imaxe 11. Un socorrista realiza a manobra fronte-queixelo (arriba), 
e despois comproba a respiración dunha muller desmaiada (abaixo)

Foto de Roberto Barcala

c) Conseguir o desfibrilador máis próximo e chamar ao 112. De ser posible, a 
persoa encargada de conseguir o desfibrilador terá esta única tarefa. Logo de chamar 
ao 112 esperará no acceso á ambulancia, e será quen conduza o equipo de urxencias 
ao lugar do suceso.
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Imaxe 12. Unha persoa chama ao 112 para solicitar unha ambulancia

Foto de José Palacios

d) Iniciar os ciclos de compresións-insuflacións: trinta compresións/dúas insufla-
cións. No caso de afogados e nenos, comezarase con 5 insuflacións e continuarase cos 
ciclos de trinta compresións seguidas de dúas insuflacións. A frecuencia de compresións 
é de cen por minuto, cunha profundidade de cinco centímetros, no centro do tórax.

Imaxe 13. Un socorrista realiza compresións (esquerda) 
seguidas de insuflacións cunha máscara de ventilación (dereita)

Foto de Roberto Barcala

e) Ao chegar o desfibrilador, non hai que deter os ciclos de compresións-insufla-
cións. Hai que sacar o desfibrilador da súa bolsa e premer o botón de acendido. Se é 
necesario, secarase a vítima e afeitarase a zona de aplicación dos parches. Seguiranse 
as instrucións do desfibrilador, procurando non deter os ciclos de compresións-insu-
flacións até que así o indique o aparello.
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Imaxe 14. Socorristas que xa colocaron os eléctrodos do desfibrilador 
e están esperando a comprobación do ritmo cardíaco

Foto de Roberto Barcala

7. Conclusión

O primeiro gran teórico da educación física en España, José María Cagigal, que foi, 
ademais dun magnífico profesor, unha das persoas que máis influíu na formación de 
numerosos profesionais que se dedicaron a multitude de ámbitos relacionados coa 
investigación, a docencia, o rendemento, a xestión e a saúde, adoitaba insistir nas 
súas clases en que se debe repetir unha e outra vez aquilo que sabemos que é positivo 
para a educación ou para a vida, pois é preferible quedar como un pesado a perder a 
oportunidade de divulgar algo útil para os demais.

Estas sabias palabras poden representar a conclusión máis lóxica e acertada a respecto 
do tema deste traballo, posto que nada mellor que repetir unha e outra vez que o desfi-
brilador e a súa utilización sen restricións son positivos para a vida. E aquí preferimos 
dar a imaxe de pesados antes que perder a oportunidade de divulgar algo moi útil para 
todos: a necesidade de ter á man desfibriladores e a importancia de usalos sen temores 
de ningún tipo.
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En casos de urxencia, como pode ser unha parada cardiorrespiratoria, o importante 
non é o cumprimento de normas absurdas, trátase da vida e ninguén debería refuxiar-
se na posibilidade dunha denuncia xudicial que nunca se vai producir, tal e como o 
propio Consello Español de Resucitación Cardiopulmonar se encarga de lembrar no 
xa mencionado decálogo do consenso. Cómpre non esquecermos que aínda non se 
produciu nin unha soa denuncia neste sentido e, porén, si que se salvaron moitas vidas 
ao utilizar o desfibrilador.

Nada mellor que finalizar recordando as sociedades, os grupos e as asociacións que se 
adheriron ao decálogo do consenso confeccionado pola Fundación Gaspar Casal e o 
Consello Español de Resucitación Cardiopulmonar: 

– Sociedade Española de Cardioloxía
– Sociedade Española de Urxencias e Emerxencias
– Sociedade Española de Medicina Intensiva, Crítica e Unidades Coronarias
– Sociedade Española de Anestesioloxía
– Sociedade Española de Medicina Familiar e Comunitaria
– Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria
– Sociedade Española de Médicos Xerais
– Consello Catalán de Resucitación
– Grupo Español de RCP Pediátrica e Neonatal
– Cruz Vermella Española
– Fundación IAVANTE
– Fundación Instituto de Estudos de Ciencias da Saúde de Castela e León
– EPES061 Andalucía
– Asociación de Estudos de Prevención e Saúde Laboral
– Asociación de Pacientes Coronarios
– Asociación Española de Centros Comerciais
– Servizos Aeroportuarios. Dirección de Operacións e Sistemas de Rede de AENA
– SUMMA112

A estas entidades sumóuselles, no verán de 2013, a Asociación de Educación Ambiental 
e do Consumidor, responsable en España da Bandeira Azul, que leva xa anos suxerindo 
a praias e portos deportivos contaren cun desfibrilador nos postos de socorrismo; e, 
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máis recentemente, a Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC, 
que posiblemente sexa o centro en que máis desfibriladores hai (tres) en relación cos 
metros cadrados e o número de persoas. 

É de agardar tamén que tras a adquisición dun desfibrilador por parte da Facultade de 
Ciencias do Traballo e a súa pronta colocación nun lugar de fácil acceso para que sexa 
utilizado en caso de urxencia, a Xunta de Centro aprobe a adhesión ao decálogo do 
consenso, para contribuír deste xeito a divulgar a conveniencia do seu uso sen restri-
cións, como centro de referencia na UDC ao contar entre as titulacións que se imparten 
co Mestrado en Riscos Laborais e Riscos Comúns. 

Un accidente, unha enfermidade súbita ou unha situación de urxencia son sucesos ines-
perados, polo que nunca se sabe cando van acontecer. Por iso hai que estar preparados 
para cando sucedan. E para conseguir os mellores resultados na prevención de acci-
dentes, enfermidades súbitas e situacións de urxencia debería dotarse de posibilidades 
a poboación en xeral e, por suposto, de recursos materiais como os desfibriladores.

A vida é o ben máis prezado que temos e todos podemos facer algo para que outros 
poidan seguir con vida.

Imaxe 15. Portada do decálogo do consenso elaborado pola 
Fundación Gaspar Casal e o Consello Español de Resucitación Cardiopulmonar (2011)
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Anexo. Versión en galego do decálogo de consenso sobre a implantación de desfibrilado-
res en zonas públicas da Fundación Gaspar Casal e o Consello Español de Resucitación 
Cardiopulmonar

Introdución

A parada cardíaca é un problema de saúde pública de primeira magnitude: cada ano prodúcense 
en España máis de 24 000 paradas cardíacas, cunha supervivencia que se sitúa no 5%.

O tempo é o maior inimigo cando se produce un paro cardíaco repentino, de tal modo que 
cada minuto de atraso en realizar unha reanimación básica reduce nun 10% as posibilidades 
de supervivencia.

Neste sentido, só unha de cada vinte persoas sobrevive a un paro cardíaco repentino cando 
ocorre fóra do hospital, o que supón a maioría dos casos, xa que máis do 70% destes suceden 
fóra dos hospitais.

A desfibrilación é a única intervención eficaz que existe para tratar o paro cardíaco. Un acceso 
rápido á desfibrilación podería aumentar as probabilidades de supervivencia en tres de cada 
catro casos de paro cardíaco repentino.

As características dos actuais desfibriladores, automatizados e seguros, xunto á súa demostrada 
utilidade na cadea de resucitación, motivou que a comunidade científica recomende no seu 
conxunto a difusión e implantación desta tecnoloxía en áreas de acceso público. No entanto, 
aínda non existe un criterio uniforme entre as diferentes comunidades autónomas que estableza 
as necesidades e especifique a implantación e o uso de desfibriladores en España.

Con este obxectivo e para servir de punto de referencia que axude á toma de decisións dos res-
ponsables políticos e administrativos, a Fundación Gaspar Casal, co asesoramento e a supervisión 
do Consello Español de Resucitación Cardiopulmonar e o apoio de Philips, realizou o estudo 
La implantación de desfibriladores en zonas públicas: protocolos de uso y recomendaciones.

Este documento de consenso elaborouse en dúas fases: a primeira mediante unha metodoloxía 
cualitativa consistente nunha enquisa aberta a responsables das comunidades autónomas, com-
plementada cunha análise comparativa da lexislación actual. E a segunda, tras a análise destes 
resultados, levada a cabo a través dun grupo de discusión de expertos. Da análise da devandita 
reunión extraéronse os resultados de consenso e elaborouse o informe final.

Decálogo

1. Os beneficios do uso do DEA son indiscutibles desde a perspectiva científica e sociosani-
taria. É fundamental difundir os devanditos beneficios, así como eliminar os obstáculos á súa 
implantación.

2. É necesario mellorar o coñecemento da incidencia e prevalencia das paradas cardiorrespira-
torias a través dun estudo epidemiolóxico que permita dispoñer dun mapa de ámbito nacional e 
de comunidades autónomas. O devandito estudo sería de axuda na toma de decisións.

José PAlAcios AGuilAr, sArA AGulló díAz e ferNANdo AGulló leAl
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3. É necesario que exista, no contexto normativo, unha autorización explícita para o uso do DEA 
por parte de persoal non sanitario, que permita eliminar os reparos existentes á súa implantación 
ou o medo á súa utilización por parte da poboación xeral (non está penalizado). Dada a inocuidade 
do DEA para os pacientes e a súa facilidade de uso, a poboación maior de idade debería estar 
habilitada para o uso dos DEA sen que sexa necesaria formación específica.

4. É necesario que todo o persoal do lugar onde se instale teña coñecemento diso e que se dis-
poña nestes lugares dun protocolo de actuación en caso de parada cardíaca. (É recomendable a 
formación acreditada en RCP e DEA das persoas encargadas do rescate).

5. A formación excesivamente complexa que se esixe para a implantación de DEA supón un serio 
obstáculo (polo seu custo e polas dificultades relacionadas coa xestión de recursos humanos) 
para a implantación dos desfibriladores en áreas públicas.

6. A esixencia de rexistros administrativos e a obrigatoriedade da dispoñibilidade de persoal 
formado a través de excesivos procesos formativos son unha barreira para a instalación dos 
DEA. Sería aconsellable liberalizar a súa instalación con mínimos requirimentos administra-
tivos e transformar en recomendación a obriga de dispoñer de persoal formado ou simplificar 
os contidos formativos.

7. A implantación do DEA debe realizarse de xeito eficiente, priorizándose en función dos 
seguintes criterios, por esta orde:

1.º Lugares públicos de grande afluencia real, matizando se é continua ou esporádica.

2.º Espazos onde o acceso do servizo de urxencias sexa complicado ou nulo.

3.º Lugares con porcentaxes elevadas de poboación de risco. No entanto, o paro cardíaco súbito 
é un problema xeneralizado e ás veces independente do risco coronario.

A lexislación que obrigue á implantación de DEA en determinados lugares pode ser beneficiosa.

8, Como obxectivo no curto prazo na formación, recoméndase incluír os coñecementos de RCP 
na formación básica daqueles colectivos como policía, persoal de transporte sanitario, bombeiros 
e outros que interveñen habitualmente en urxencias.

9. Como obxectivo no medio/longo prazo, a formación en resucitación debería comezar na escola 
e continuar no ámbito sociosanitario, para continuar cos posibles primeiros intervenientes non 
sanitarios nun caso de urxencia como a parada cardíaca. Na escola, é aconsellable a formación 
dos profesores para que difundan o coñecemento aos escolares.

10. A parada cardíaca é un problema de saúde pública de primeira magnitude que require a 
atención das administracións sanitarias. O Ministerio de Sanidade debería liderar mediante o 
Consello Interterritorial unha racionalización das diferentes lexislacións autonómicas.

desfibrilAdor: Máis doAdo que uN teléfoNo Móbil! 
o uso do desfibrilAdor seN restricióNs AXudA A sAlVAr VidAs
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Resumo

Os movementos migratorios internacionais son consubstanciais á procura de mellores condi-
cións de vida. Así, desde os países menos desenvolvidos, con conflitos bélicos ou inestabilidade 
política, xorden fluxos migratorios cara aos países con maior estabilidade política ou máis 
favorables condicións socioeconómicas. No entanto, nos contextos de crise económica, as 
condicións diferenciais entre os distintos países vense modificadas e a incerteza aparece como 
elemento adicional.

A emigración de España a Suíza foi relevante en termos cuantitativos na metade do pasado 
século, e estivo constituída principalmente por man de obra masculina e pouco cualificada. A 
situación de bonanza económica dos derradeiros anos do século XX e inicios do século XXI 
modificou o panorama social e económico en España, mais a forte crise económica global ini-
ciada en 2007 mudou o escenario mundial. Neste traballo analízanse os fluxos migratorios entre 
España e Suíza, facendo especial referencia á emigración galega cara a ese país. Os resultados 
confirman os efectos da crise no caso analizado.

Palabras chave: crise económica, migracións España-Suíza, emigración galega.

Abstract 

International migration flows are inherent to the search for improving people living conditions; 
so, these flows usually goes from those less developed countries, or involved in a war or living 
under political instability, towards countries with a greater political stability or with better 
socioeconomic conditions. In the context of economic crisis, the differentials between countries 
conditions become modify and the uncertainty appears as an additional element.

The emigration from Spain to Switzerland was important, in quantitative terms in the past half 
century, and it was mainly shaped by male and low-skilled labour. The economic boom of the 
late twentieth century and early twenty-first century changed the social and economic landscape 
in Spain. Anyway, the strong global economic crisis, begun in 2007, changed the world stage. 
In this paper the migratory flows between Spain and Switzerland are discussed, with special 
reference to the Galician emigration to that country. The results confirm the effects of the crisis 
for the analysed case.

Keywords: Economic crisis, Spain-Switzerland migration, Galician migratory flows.
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1. Antecedentes históricos

A relación entre movementos migratorios e desenvolvemento económico é unha 
constante na historia dos países, alén do motivo polo que as crises económicas en 
xeral, e a que estamos a padecer nestes intres en particular, deixan ver os seus efectos 
nos fluxos de persoas (Rinken, 2013). As migracións intracontinentais determinaron a 
historia europea nos últimos tres milenios. No entanto, na segunda metade do século 
XX houbo un proceso de aceleración debido aos efectos da segunda guerra mundial e 
dos movementos das fronteiras, por unha banda; e aos movementos promovidos pola 
procura de empregos máis axeitados nos países con maior desenvolvemento económico 
(Vilar Ramírez, 2000), pola outra. Así, os desprazamentos laborais foron moi intensos 
nos anos 1960-1973, en que algúns países experimentaron fortes crecementos econó-
micos (Espiago, 1985).

No relativo ás migracións exteriores, a poboación española entrou nunha fase de forte 
mobilidade a partir de 1959, momento en que tamén mudou o destino da emigración, que 
foi abandonando as súas direccións tradicionais –principalmente América Latina– para 
centrarse en Europa. Así, a mediados da década dos cincuenta a emigración española a 
Francia, Alemaña e Suíza comeza a crecer progresivamente, polo que o Estado español, 
a través do Instituto Español de Emigración (IEE), asina con estes países acordos sobre 
emigración. Primeiro con Francia, en 1956; e posteriormente con Alemaña, en 1960, 
e con Suíza, en 19611 (Lobete Pérez, 2015).

Os estímulos máis fortes foron o Plan de estabilización do ano 1959 e a forte pros-
peridade de que gozou Europa a partir da entrada en vigor do Tratado de Roma, polo 
que se creou a Comunidade Económica Europea (CEE). É interesante destacarmos 
que a saída dun gran volume de man de obra española nos anos da recesión de 1959 a 
1961 supuxo un dos factores máis importantes para o éxito no curto prazo do Plan de 
estabilización. Sen a espita da emigración, o paro en España elevaríase a cifras moi 
importantes, as remesas de emigrantes non chegarían aos valores que acadaron e, talvez, 
había producirse un retroceso nas medidas estabilizadoras. 

Tras o máximo acadado no saldo total de migracións externas no ano 1961, en 1962 
iniciouse xa a caída das cifras netas de saídas, pero sen que o crecemento económico 

1 O instrumento de ratificación do Acordo entre España e Suíza sobre contratación de traballadores espa-
ñois para o seu emprego en Suíza foi publicado no BOE n.º 294, do 9 de decembro de 1961.
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español dos anos sesenta chegase a absorber as nosas reservas de man de obra. Na 
Táboa 1 recóllense os datos de saídas e retornos, alén do saldo migratorio, desde o 
ano 1950 até o ano 1972, segundo os datos de Tamames (1990) e Antolín Cruz (1983).

Táboa 1. Saldo migratorio total no período 1950-1972 (número de persoas)

Fonte: elaboración propia con base nos datos de Tamames (1990) e Antolín Cruz (1983)

Táboa 2. Emigración por países de destino no período 1970-1972 (número de persoas) 

Fonte: elaboración propia con base nos datos de Tamames (1990)

Anos Saídas Retornos Saldo

1959 55 130 41 309 13 821
1960 73 431 35 308 38 123
1961 115 372 7815 107 557
1962 142 505 45 844 96 661
1963 134 541 52 230 82 311
1964 192 999 112 871 80 128
1965 181 278 120 678 60 600
1966 141 997 143 082 -1085
1967 60 000 85 000 -25 000
1968 85 662 67 662 18 000
1969 112 205 43 336 68 869
1970 105 538 39 864 65 674
1971 120 984 50 636 70 348
1972 110 369 70 000 40 369

País   

Alemaña 40 658 30 317 23 271
Francia  22 727 24 266 21 795
Suíza 26 777 51 751 55 746
Holanda 6373 5922 2084
Outros países  1122 1446 960
Total Europa 97 657 113 702 103 856
Ultramar 7881 7282 6513
Total 105 538 120 984 110 369
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Tamén cómpre facer referencia ás migracións de tempada que tiñan como aliciente os 
altos xornais que se atinxían, como por exemplo as realizadas a Francia para acometer 
traballos, de moita dureza e xornadas moi longas, na recollida das colleitas, que requiren 
un importante volume de man de obra (especialmente na vendima). Ao chegar a época 
da colleita grandes continxentes de obreiros emigraban nesas datas, principalmente a 
Francia, durante un período de tempo variable, case nunca maior de tres meses. Por 
último, como xa se apuntou antes, é interesante subliñarmos a importancia que chegaron 
a ter na balanza de pagos as remesas dos traballadores no estranxeiro e os retornos dos 
emigrantes de tempada.

A emigración a Europa cesou coa crise de 1973. O 6 de outubro de 1973, en plena 
celebración do Yom Kippur –Día do Perdón– xudeu, as tropas dos países árabes ve-
ciños lanzaron unha ofensiva a grande escala contra Israel. Despois de tres semanas 
de loita, os israelís conseguiron restablecer a súa hexemonía coa axuda dos Estados 
Unidos. Esta breve guerra ía deixar un rastro profundo e non só no Oriente Próximo. 
Os países árabes, coñecedores do apoio que os países occidentais prestaran ao Estado 
hebreo, decidiron utilizar o petróleo como arma económica e bloquearon os envíos 
previstos aos defensores de Israel. Os prezos triplicáronse en moi poucas semanas –o 
barril de petróleo pasou de custar 3 dólares en outubro do ano 1973 aos 11,70 dólares 
de xaneiro de 1974– e aínda aumentaron máis nos anos seguintes. Foi o detonante da 
fin dunha época dourada, a longa etapa de crecemento económico que seguiu á segunda 
guerra mundial, que naqueles intres sufría a crise do sistema monetario internacional 
e as conseguintes presións inflacionistas.

No ano 1979 producíronse o derrocamento do xa iraniano Mohammad Reza Pahlaví 
e a instalación dun réxime de base relixiosa no país persa, un dos principais produ-
tores de cru do mundo, o que motivou a coñecida como segunda crise do petróleo. 
Deseguida se iniciou unha guerra aberta entre Irán e o veciño Iraq, así mesmo gran 
produtor de petróleo. Os prezos multiplicáronse de novo: de pagarse a 12,7 dólares o 
barril a principios de 1979 pasouse a 26 dólares a comezos de 1980 e a 37 dólares a 
finais dese mesmo ano. 

Unha vez superada a crise económica, España converteuse nun país de inmigrantes en 
lugar de emigrantes. Esta situación cesou coa actual crise económica derivada, entre 
outras causas, da creba de Lehman Brothers. A emigración volveu aparecer, aínda que 
agora ten un perfil diferente, porque é xente nova e cualificada a que sae buscar traballo 
lonxe das nosas fronteiras.
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2. Inmigración procedente de Suíza en España

Na inmigración procedente de Suíza que chegou a España entre 1998 e 2013 podemos 
distinguir claramente dúas fases, a primeira de 1998 até 2007 e a segunda de 2007 até 
2013, cuxa liña divisoria aparece marcada no Gráfico 1. As taxas de crecemento son 
elevadas na primeira fase, aínda que se percibe unha certa irregularidade, cunha impor-
tante caída en 2001 e o posterior crecemento até 2007; e decrecentes na segunda fase, de 
2007 en diante, cando comeza a crise económica, que se reflicte nos fluxos migratorios. 
Así, pode observarse unha forte caída no comezo da devandita crise, seguida de lixeiras 
diminucións nos seguintes anos, malia que en 2011 se aprecia unha recuperación –moi 
lixeira– do número de persoas orixinarias de Suíza, que logo volve decrecer.

Gráfico 1. Inmigración a España procedente de Suíza no período 1998-2013 
(número de persoas)

Fonte: estatística de variacións residenciais do INE

Na Táboa 3 e no Gráfico 2 representamos os resultados de analizarmos a inmigración 
a España atendendo ao país de procedencia e resumimos os datos máis relevantes por 
países para o período estudado.

Táboa 3. Inmigración internacional a España segundo o país de procedencia (número de persoas)

Fonte: elaboración propia con base na estatística de variacións residenciais do INE

 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Ecuador 2079 82 742 12 206 25 008 5159 4995
Alemaña 9965 12 496 14 713 18 902 9700 8416
Portugal 1635 3244 8523 25 837 6014 4137
Reino Unido 5498 17 114 46 518 38 347 17 568 15 402
Romanía 538 23 512 89 620 174 217 49 562 18 665
Suíza 4594 3004 4238 5104 2217 2230
Outros 0 0 125 694 112 626 128 428 104 380
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Gráfico 2. Inmigración internacional a España segundo o país de procedencia 
(número de persoas)

  

Fonte: estatística de variacións residenciais do INE

Para estudar a inmigración por países seleccionáronse só os dez primeiros de proce-
dencia do maior número de persoas, mais tamén se tivo en conta a variabilidade dos 
fluxos migratorios, que fai que a orde dos países máis relevantes neste sentido vaia 
cambiando no tempo. Deste xeito, presentamos a continuación dúas táboas: a Táboa 4 
recolle en orde decrecente do número de persoas os dez países de que España recibiu 
máis inmigrantes en 1998, mentres que a Táboa 5 fai o mesmo de acordo co nivel de 
inmigración de 2013. Como pode verse, en 1998 Suíza ocupaba o quinto lugar en 
importancia entre os países de orixe da inmigración a España, mais o seu peso foi 
diminuíndo e, de feito, en 2013 xa non figura sequera na listaxe das dez primeiras 
procedencias, senón que ocupa o trixésimo lugar.

Táboa 4. Países de procedencia da inmigración a España en orde decrecente polo número de 
persoas referido ao ano 1998

Fonte: elaboración propia con base nos datos da estatística de variacións residenciais do INE

 1998 2003 2008 2013
Marrocos 10 995 41 401 66 930 14 818
Alemaña 9965 13 746 13 310 8416
Francia 5686 8847 12 674 9776
Reino Unido 5498 34 177 25 108 15 402
Suíza 4594 3705 2707 2230
Venezuela 3348 18 411 13 101 7226
Colombia 2745 11 602 34 577 7659
Arxentina 2540 29 626 17 786 5072
República Dominicana 2397 7033 15 730 7437
Cuba 2312 4775 9609 7356
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Táboa 5. Países de procedencia da inmigración a España en orde decrecente polo número de 
persoas referido ao ano 2013

Fonte: elaboración propia con base nos datos da estatística de variacións residenciais do INE

3. Emigración española con destino a Suíza

Como vimos nos antecedentes históricos, desde o convenio asinado polos dous países 
en 1961, a emigración española a Suíza foi moi importante, tanto que chegou a acadar 
a cifra de 176 635 españois no ano 1974. Esta cifra foi diminuíndo progresivamente 
até o ano 2009, mais a partir dese ano, despois do estalido da crise e da burbulla inmo-
biliaria en España, a tendencia volveu cambiar e os españois puxeron de novo a súa 
vista en Suíza en espera de atoparen unha oportunidade laboral. Segundo os datos da 
Secretaría de Estado de Migracións helvética (SEM, 2014) e do Instituto Nacional de 
Estatística de España (INE, 2014), no ano 2007 saíron de Suíza 2166 españois máis 
dos que entraron. Nos anos seguintes, 2008, 2009 e 2010, a situación mudou e o saldo 
foi positivo en 154, 679 e 761 persoas respectivamente (véxase a Táboa 6).

Cómpre salientarmos que as entradas só inclúen aquelas persoas con permiso de re-
sidencia, ás cales habería que engadir as que chegaron a Suíza cun permiso de curta 
duración dos que se lles conceden a aos traballadores que teñen un contrato cunha du-
ración superior a tres meses e inferior a un ano, polo que o número total de inmigrantes 
é maior en realidade. Por outra banda, como detalle de interese podemos apuntar que os 
novos emigrantes españois son maioritariamente (67%) persoas de entre 21 e 44 anos.

 1998 2003 2008 2013

Romanía 538 55 294 58 377 18 665
Reino Unido 5498 34 177 25 108 15 402
Marrocos 10 995 41 401 66 930 14 818
Italia 2060 5796 13 273 18 665
Francia 5686 8847 12 674 15 402
Alemaña 9965 13 746 13 310 14 818
Estados Unidos 1803 4445 7122 11 325
Colombia 2745 11 602 34 577 9776
Rusia 630 4909 6234 8416
República Dominicana 2397 7033 15 730 7934
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Táboa 6. Migración de españois a Suíza no período 2010-2014 (número de persoas)

Fonte: elaboración propia con base nos datos da estatística de variacións residenciais do INE

Aínda que como acabamos de ver a emigración española a Suíza foi aumentando 
nos últimos anos, en porcentaxe, comparada coa que ten como destino Europa, ou en 
relación co total mundial, non é moi alta. No período 2002-2013, o peso porcentual 
da emigración a Suíza foi perdendo importancia, e, malia que houbo unha aparente 
recuperación en termos relativos a redor do ano 2009, en anos posteriores volveu di-
minuír. A porcentaxe de emigración a Suíza en relación con Europa era dun 5,8% do 
total no ano 2002 e dun 4,8% en 2013. Por outra banda, en relación co total mundial, a 
porcentaxe de emigración a Suíza empeza sendo dun 6,5% en 2002, para rematar con 
menos dun punto porcentual, no 0,8%, en 2013.

Táboa 7. Evolución temporal da emigración a Suíza (porcentaxe)

Fonte: elaboración propia con base nos datos da estatística de variacións residenciais do INE

4. Os fluxos migratorios entre España e Suíza atendendo ao sexo dos migrantes

Os datos tanto da emigración de españois a Suíza como da inmigración en España de 
procedencia helvética son respectivamente similares para homes e mulleres.

Ano Entradas Saídas Saldo neto

2010 3258 2497 761
2011 4584 2970 1614
2012 3040 1082 1958
2013 3714 1113 2061
2014 3274 1297 1977

 Emigración a Suíza Emigración a Suíza Emigración a Suíza en
  en relación con Europa relación  co total mundial

2002  5,8% 6,5%
2003  4,9% 4,6%
2004  4,8% 1,9%
2005  4,8% 1,7%
2006  4,5% 0,8%
2007  5,5% 0,6%
2008  7,0% 0,6%
2009  7,0% 0,5%
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No caso da emigración española, a tendencia é a apuntada en relación coas fases da 
crise económica, polo que aumenta a partir de 2011. Como pode verse no Gráfico 3, 
existe unha evolución paralela para homes e mulleres, aínda que, en especial contra o 
final do período estudado, a emigración masculina é lixeiramente superior. A tendencia 
nos últimos anos é crecente e desde o ano 2008 apréciase unha separación dos niveis 
de emigración a Suíza, porque os fluxos masculinos aumentan máis que os femininos.

Gráfico 3. Emigración de España a Suíza segundo o sexo

Fonte: elaboración propia con base nos datos da estatística de variacións residenciais do INE

A inmigración procedente de Suíza, como se reflicte no Gráfico 4, ten padróns moi 
similares para os homes e as mulleres. Apréciase unha lixeira maioría de homes in-
migrantes, en particular nos anos intermedios do período, antes da crise económica 
comezada en 2007. É precisamente neste ano cando máis se achegan as cifras de homes 
e mulleres, case iguais.

Gráfico 4. Inmigración de Suíza a España segundo o sexo

Fonte: elaboración propia con base nos datos da estatística de variacións residenciais do INE
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5. A emigración galega a Suíza

A emigración galega cara a América e a Castela tivo, a partir de 1960, un novo destino: 
Europa e, dentro dela, principalmente Alemaña, Suíza e Inglaterra. A chegada dos ga-
legos a Suíza a partir dos anos sesenta debe verse no contexto das política migratoria 
exterior española e suíza, pois cómpre lembrarmos que despois da segunda guerra 
mundial os estados interviñeron para canalizar o fluxo migratorio dun xeito que até 
entón resultaba inusual. É un dos trazos fundamentais das migracións do sur cara ao 
centro e ao norte de Europa nos anos da guerra fría (Calvo Salgado, Graf, Helfer Herrera 
Erazo e Martínez Crespo, 2010).

A finais dos anos cincuenta o modelo autárquico español estaba esgotado. Ante a ne-
cesidade do Estado de reducir a enorme demanda de postos de traballo que se daba no 
mercado laboral interior, o Plan de estabilización do ano 1959 xa nomeado favoreceu 
a exportación da man de obra nos anos seguintes. Así, tal como sinalamos, asináronse 
varios tratados con diversos países europeos, entre outros Suíza, para facilitar e regular 
a emigración cara a eles.

Na altura, para Suíza, Italia deixara de ser o país ideal para buscar man de obra ba-
rata –como de feito fora dez anos antes– polas demandas do Goberno italiano e dos 
traballadores procedentes dese país, cunhas esixencias que facían que a emigración 
italiana fose menos rendible que no pasado. É este o contexto en que xorde o tratado 
entre Suíza e España que se asinou o 2 de marzo de 1961. Neste tratado formuláronse 
as condicións xerais en que se debería enmarcar a emigración española (o modo de 
contratación, a duración do permiso de residencia, o permiso para traer a familia, as 
condicións relacionadas cos seguros etc.), as cales foron bastante máis negativas que 
as acadadas por Italia no tratado de 1964 (Calvo Salgado, Graf, Helfer Herrera Erazo 
e Martínez Crespo, 2010).

Debe notarse que na Suíza dos anos sesenta e setenta os emigrantes do sur de Euro-
pa foron obxecto dunha forte xenofobia. O Goberno federal e os cantóns intentaron 
controlar a dinámica propia dos movementos migratorios con diversas estratexias: en 
primeiro lugar, estipulando o número de emigrantes que podían ser contratados por 
unha soa empresa; posteriormente, fixando un número global de emigrantes para todo 
o país con continxentes asinados a cada cantón. Co paso do tempo, a política de in-
migración levou pouco a pouco a modificar a actitude da poboación suíza cara a estes 
emigrantes, entre outros motivos porque o que ao principio se concibía como unha 
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estadía temporal foi converténdose en moitos casos nunha residencia permanente ou 
cando menos de longa duración. Mais aínda así, a asimilación en aspectos culturais e 
da vida cotiá non se coidou especialmente (Calvo Salgado, Graf, Helfer Herrera Erazo 
e Martínez Crespo, 2010). 

A emigración galega a Suíza merece un tratamento especial dentro do proceso global da 
emigración do sur de Europa e do da española dos anos sesenta e setenta en particular. 
Aínda que todos os emigrantes do sur de Europa presentan afinidades e semellanzas 
moi importantes, o certo é que os emigrantes galegos, eles mesmos se definen como 
un grupo diferente e propio. A seguir trataremos algúns dos seus trazos característicos.

De partida, na maioría dos casos, a man de obra tiña un contrato de tempada, e despois 
duns anos concedíaselle un permiso de residencia por un ano, Con este permiso moitas 
persoas trataron de buscar un posto de traballo no sector industrial, e de feito este é o 
sector en que veu traballando boa parte dos galegos emigrados a Suíza desde finais dos 
anos sesenta até os anos oitenta. Algunhas persoas traballan aínda hoxe na industria, 
pero cada vez son menos. Así, por exemplo, no ano 1966 o 30% dos emigrantes eran 
traballadores temporais que se dedicaban á construción. Entre os permanentes era máis 
frecuente a dedicación industrial, un 25% na industria metálica e un 6% na industria 
téxtil, seguida do sector terciario, cun 23% na hostalaría e un 6% no servizo doméstico. 
Só se dedicaba á agricultura unha porcentaxe moi baixa da poboación galega emigrante 
(Calvo Salgado, Graf, Helfer Herrera Erazo e Martínez Crespo, 2010). 

No tocante ao destino da emigración galega ao país helvético, a comezos da década 
dos sesenta os emigrantes concentráronse nos cantóns franceses de Xenebra e Vaud, 
os mellor comunicados co Estado español e cunha lingua de orixe latina; no entanto, 
foi Zürich, cantón de lingua alemá, o que albergou o maior número de galegos ao final 
do período migratorio. O cantón de Berna, tamén de lingua alemá, foi o cuarto lugar 
de destino en importancia. Entre 1966 e 1976 a colonia galega dos cantóns franceses 
medrara un 40%, mentres que a residente nos cantóns alemáns se duplicou, principal-
mente en Zürich, en que se multiplicou por 3,5 (Calvo Salgado, Graf, Helfer Herrera 
Erazo e Martínez Crespo, 2010). 

Nos últimos anos, coa crise económica o movemento migratorio volveu ser positivo. 
Segue a marchar a Suíza moita man de obra non cualificada, mais tamén emigran 
persoas cualificadas que traballan en multinacionais farmacéuticas e de alimentación 
que teñen o seu centro de actividade nese país.
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A vida diaria dos emigrantes galegos en Suíza dependía de moitos factores, como por 
exemplo do tipo de traballo (non era o mesmo traballar na industria, na construción, na 
agricultura ou no servizo doméstico), do lugar de residencia (nunha vila, nunha cidade 
ou nuns barracóns da empresa), de se a persoa se encontraba soa ou coa súa familia 
e do seu círculo social. A vida cotiá dun/ha emigrante probablemente difería máis da 
dun/ha suízo/a cando se trataba de emigrantes solteiros que vivían no lugar de traba-
llo. Outra diferenza é que os emigrantes galegos tiñan varios empregos, por exemplo, 
traballaban nunha fábrica de día e á noite ían limpar oficinas, algo impensable no caso 
dos traballadores suízos.

No referente á integración no novo país, cómpre subliñarmos que esa non era unha idea 
que tivesen os emigrantes dun xeito xeneralizado. A maioría consideraba a emigración 
como un proxecto de aforro, unha fase cun prazo determinado, e non se preocupaba 
tampouco pola integración social. En calquera caso, malia que os membros da chamada 
segunda xeración se consideran completamente integrados, en realidade non é así, xa 
que a sociedade suíza segue a ter as súas reservas cara a eles. Proba deste feito é que 
o pobo suízo ten votado repetidamente en contra de lles facilitar a nacionalización.

Con respecto á idea do regreso ao país de orixe, hai que dicir que é un desexo co-
mún entre emigrantes de todas as rexións do mundo, un fenómeno que acompaña a 
emigración. Porén, dentro da emigración europea da segunda metade do século XX 
os galegos destacan por este motivo. Os emigrantes a Suíza constitúen posiblemente 
o grupo que en maior número retorna ao seu país, coa sorpresa de que moitas veces 
«regresan» os fillos dos emigrantes, algo que por exemplo acontece con moito menos 
frecuencia entre os italianos. 

O retorno a Galicia non ten só un compoñente económico, senón que está influído por 
razóns sociais e culturais. Non hai dúbida ningunha de que cunha pensión de vellez 
suíza se vive mellor en Galicia que en Suíza. Se a iso lle sumamos o feito de ter unha 
vivenda propia en Galicia, o elemento económico cobra moita importancia. Máis aínda 
así existen outros factores. Tanto o retorno en si como a forma en que se leva a cabo 
son parte dun discurso social sobre a emigración en Galicia. Así, para moitos emigran-
tes o retorno representa unha norma social que ten un efecto estruturador sobre a súa 
historia de vida. Para moitos emigrantes o afastamento da idea do retorno significaría 
unha ruptura da súa biografía.

A casa –ben sexa mercala, construíla ou arranxala– é un factor determinante para o 
retorno dos galegos desde o punto de vista tanto económico como emocional e simbó-
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lico. Os gastos que implicaba a construción dunha casa propia en Galicia foron moitas 
veces a causa do aprazamento do regreso e requirían grandes sacrificios por parte dos 
emigrantes. Con todo iso, ou precisamente por iso, a casa adquiría un valor emocional 
e simbólico de vital importancia: representaba tanto o fogar onde se reuniría de novo 
a familia desartellada durante a emigración como a proba da presenza desta familia en 
Galicia e o benestar económico acadado na emigración.

Outra das causas do aprazamento do retorno foi a educación escolar e a formación pro-
fesional dos fillos. Moitas veces os fillos criábanse cos avós en Galicia. Ao remataren 
a escola, os seus pais non estaban listos para regresar polas débedas acumuladas na 
construción da casa, e, ante a falta de oferta de traballo na terra, decidían levar os fillos 
a Suíza, onde comezaban unha formación profesional. Naturalmente ao ir aprazándose a 
volta, esta ía relacionándose máis e máis coa xubilación. Moitos emigrantes remataron 
por rexeitar a idea de se volver inserir no mercado laboral en Galicia e decidiron ficar 
en Suíza até alcanzaren a xubilación.

A respecto da cuestión da xenofobia, a chegada de emigrantes a Suíza deu lugar a ini-
ciativas deste corte, e pode dicirse que desde 1965 os suízos votan regularmente nas 
urnas sobre propostas xenófobas. As primeiras tiveron a súa orixe no enorme crecemento 
da poboación estranxeira desde os anos cincuenta. Este crecemento constante foi e é 
instrumentalizado para fomentar o medo dos suízos ante a perda da súa identidade cul-
tural, que en tempos de crise obviamente aumenta. A última votación para restrinxir a 
emigración tivo lugar o 30 de decembre do 2014. A proposta da organización Ecoloxía 
e Poboación para evitar a superpoboación, de impoñer un saldo migratorio anual do 
0,2% da poboación residente (dezaseis mil persoas, fronte ás oitenta e tres mil actuais), 
foi rexeitada polo 74,1% dos cidadáns que acudiron ás urnas.

6. Conclusións

O máis salientable da análise dos fluxos migratorios hispano-suízos é que están pro-
fundamente marcados pola crise económica e que na súa maioría son protagonizados 
por persoas de nacionalidade española. A emigración suíza cara a España, aínda que 
con algunhas variacións, conta cunha tendencia decrecente que vai desde as 4594 
persoas no ano 1998 até as 2230 no ano 2013. En 1998 Suíza ocupaba o quinto lugar 
en importancia entre os países de orixe dos migrantes a España, mais o seu peso foi 
diminuíndo até que en 2013 non figura nin sequera entre os dez primeiros países: o 
seu é o trixésimo lugar.
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No relativo á emigración a Suíza procedente de España, é de salientarmos que corenta 
anos despois de que Suíza acollese boa parte da emigración española a historia se 
repite coa chegada de novos españois a este país cunha reducida taxa de paro. Desde 
o ano 2010 o saldo neto entre os españois que entran no país helvético e os que saen é 
positivo, aínda que a porcentaxe é pequena se a comparamos coa emigración ao resto 
de Europa e o total mundial.

Tendo en conta o sexo dos migrantes, tanto na emigración de España a Suíza como na 
de Suíza a España, os datos son semellantes para homes e mulleres. Con todo, no caso 
da emigración española a Suíza, a partir de 2008 os fluxos de emigración masculinos 
aumentan máis que os femininos.

O modelo de emigración tradicional dos galegos a Suíza rematará co retorno dos 
derradeiros emigrantes nos próximos anos; trátase da fin dunha época da emigración. 
Os actuais e futuros movementos migratorios entre Galicia e Suíza haberá que velos 
no marco dunha Europa cada vez máis pequena mercé ao Tratado de libre circulación 
de persoas. É unha migración que acontece baixo outros parámetros, os cales cabe 
agardarmos que sexan máis humanos e que lles deixen máis liberdade aos individuos 
na toma de decisión sobre o seu lugar de residencia.
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Resumo

O pronunciamento do Tribunal Constitucional na Sentenza do 16 de xullo de 2014 non cerrou 
a polémica acerca da razoabilidade e xustificación do período de proba dun ano no contrato 
indefinido de apoio aos emprendedores. A pesar de que o apoia, pola súa configuración podería 
pensarse que no referente a ese primeiro ano de proba este contrato se aproxima máis a un con-
trato temporal sen causa extintiva e sen indemnización que a un cun auténtico período de proba.

Palabras chave: pequenas e medianas empresas (pemes), período de proba, emprego, flexibi-
lidade, Tribunal Constitucional.

Abstract

The decision of the Constitutional Court of 16th July 2014 did not settle the controversy about 
the reasonableness and justification of the one-year testing period of the indefinite contract to 
support entrepreneurs. Despite its support, because of its configuration, we could think that 
this contract is closer to a temporary contract without cause and without compensation, and 
not a real testing period. 

Keywords: Small and medium-sized companies, Testing period, Employment, Flexibility, Cons-
titutional Court.
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I. O contrato indefinido de apoio aos emprendedores. Os criterios da Sentenza do 
Tribunal Constitucional do 16 de xullo de 2014 para apoiar o período de proba 
dun ano

1. A Sentenza do Tribunal Constitucional do 16 de xullo de 20141, que se pronunciou 
sobre diversos aspectos da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a re-
forma do mercado laboral2, avala a constitucionalidade do período de proba dun ano 
do contrato indefinido de apoio aos emprendedores a que se refire o artigo 4.3 da men-
cionada norma, unha modalidade contractual que nos últimos tempos veu estendéndose 
tamén aos contratos a tempo parcial3. A xustificación deste pronunciamento baséase 
nas circunstancias do mercado laboral, no sentido de que se entende esta medida como 
un instrumento conxuntural que, a xuízo do Tribunal Constitucional (en diante TC), 
está orientado ao emprego e anima o empresariado a realizar contratacións. Como se 
indicou, cun carácter transitorio, porque se manterá en tanto que a taxa de desemprego 
–que hoxe en día afecta a unha alta porcentaxe da poboación, e que se ceba especial-
mente cos mozos– non sexa inferior ao 15%4; isto alén de que a devandita modalidade 
contractual está limitada ás empresas con menos de cincuenta traballadores. As razóns 
que deu o TC ao resolver esta controversia xiraban á volta de que se trata dunha figura 
cuxo ámbito é xustificado e razoable, que responde á finalidade de promover a creación 
de emprego nun contexto económico que fai máis difícil a contratación, favorecendo a 
flexibilidade do mercado laboral. Porén, a polémica que suscitou esta medida desde a 
súa entrada en vigor no ano 2012 –ao dar lugar a diversas interpretacións por parte dos 
nosos tribunais, unhas que sostiveron a súa constitucionalidade e outras en contra– non 
quedou pechada con tal resolución, pois na propia sentenza hai un voto particular que 
revela ese criterio diverxente que máis adiante se tratará.

2. Na sentenza que comentamos, o TC precisa que certas cuestións vinculadas ao debate 
sobre esta figura exceden do ámbito sobre o que debe pronunciarse, que é estritamente 
a constitucionalidade ou non do artigo 4.3 da Lei 3/2012. Partindo de que «o desisti-

1 Cuestión de inconstitucionalidade 5603/2012.
2 A resolución tamén se pronunciou sobre a prioridade do convenio colectivo de empresa en relación con 
certas materias e a posibilidade de que a Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos acordase 
a inaplicación dun convenio colectivo. 
3 Tras a reforma introducida polo artigo 2 do Real decreto lei 16/2013, do 20 de decembro, de medidas 
para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores.
4 Disposición transitoria novena da Lei 3/2012.
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mento durante o período de proba non constitúe un despedimento, senón a plasmación, 
a través dunha declaración de vontade, dunha condición resolutoria, positiva e potes-
tativa, expresamente asumida polas partes no momento da subscrición do contrato»5, 
na resolución recóllese a cuestión nuclear obxecto de controversia, xa que «desde esta 
perspectiva [...] o período de proba admitido e regulado polo lexislador pode actuar 
como unha limitación do dereito á estabilidade no emprego –maior canto máis ampla 
sexa a súa duración–, e que, por tal razón, entra en conexión co artigo 35.1 da CE»6. 
Precisa o TC que «como ocorre respecto a calquera outro dereito –incluídos os funda-
mentais– [...] o dereito ao traballo recoñecido no artigo 35.1 da CE non é absoluto nin 
incondicional, senón que pode quedar suxeito a limitacións xustificadas en atención 
á necesidade de preservar outros dereitos ou bens constitucionais dignos de tutela»7.

3. Pois ben, desde o punto de vista do TC, «atendido o contexto de grave crise econó-
mica e alto desemprego a que responde a introdución e o mantemento do contrato de 
traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores, cómpre afirmarmos que a 
fixación nesta modalidade contractual dun período de proba superior ao xeralmente 
previsto para as demais relacións laborais encontra xustificación; non só na finalidade 
típica de todo período de proba, senón, sobre todo, na específica e lexítima finalidade 
de potenciar a iniciativa empresarial como instrumento para contribuír, xunto con 
outras medidas do seu réxime xurídico, a promover a creación de emprego estable, de 
conformidade co mandato que o art. 40.1 da CE dirixe aos poderes públicos para levar 
a cabo unha política orientada ao pleno emprego»8. Así mesmo, destácase que «este 
xuízo de constitucionalidade se enmarca no específico contexto e réxime xurídico que 
acompaña o impugnado art. 4.3 da Lei 3/2012, conclusión para a que resultaron deter-
minantes tanto os fins xustificativos a que responde a medida na grave conxuntura de 
desemprego en que se sitúa, como os concretos límites, condicións e garantías legais a 
que a norma suxeita a súa aplicación; entre eles, a estrita vinculación da súa vixencia 
coa persistencia dunha determinada taxa de paro no noso país»9. En definitiva, unhas 
conclusións pouco pacíficas na doutrina xurisprudencial que suscitaron no propio seo 
do TC importantes diverxencias.

5 Fundamento xurídico terceiro, parágrafo sexto.
6 Ibidem, parágrafo sétimo.
7 Ibidem, parágrafo oitavo.
8 Ibidem, parágrafo décimo oitavo.
9 Ibidem, parágrafo décimo noveno.
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4. A configuración do período de proba tal e como se establece para este contrato 
desnaturaliza tanto a devandita institución –desde o meu punto de vista– que xorde 
unha cuestión non exenta de polémica. Malia ser certo que o inciso final do art. 4.3 
da Lei 3/2012 establece que «non se poderá establecer un período de proba cando o 
traballador xa desempeñase as mesmas funcións con anterioridade na empresa, baixo 
calquera modalidade de contratación», tamén é certo que neste contrato o período de 
proba se configura, aparentemente, como algo imperativo. Así, de pensar que o seu 
cumprimento é obrigatorio en todo caso, podería chegarse ao absurdo de que un/ha 
traballador/a que desempeñase certas funcións baixo unha determinada modalidade 
contractual e inicialmente estivese sometido/a a un período de proba polo prazo co-
rrespondente, se despois fose contratado/a para realizar as mesmas tarefas pero agora 
baixo a modalidade do contrato indefinido de apoio aos emprendedores, podería ter 
que pasar por un segundo período de proba, esta vez polo prazo que reste ata completar 
o ano de proba que esixe este segundo contrato, dado que o período de proba é aquí 
obrigatorio («dun ano en todo caso»).

Se acudimos á xurisprudencia, sería unha excepción posible, xa que se indicou que 
«cando o tempo de prestación de servizos inicial é inferior ao previsto no convenio 
colectivo para o período de proba, debe admitirse que a empresa poida impoñer un 
período de proba que, sumado a esa prestación laboral precedente, non supere a du-
ración máxima do prazo legal ou convencional de aplicación»10. É dicir, trataríase 
dunha posibilidade admitida para os supostos en que o período de proba non alcanzase 
a duración máxima prevista. A contrario sensu, tamén se pode pensar que, de acordo 
co citado inciso final do art. 4.3, os empresarios xa coñecerían de sobra as aptitudes 
dos traballadores, co que esa cláusula pola que se instaura tal período de proba sería 
fraudulenta e abusiva11. Por outro lado, hai quen interpreta que o prazo dun ano opera 
como límite máximo, mais que a negociación colectiva pode acordar unha duración 
diferente sempre que non exceda do devandito prazo. Neste sentido, a Sentenza do 
Xulgado do Social de Pamplona do 1 agosto de 201412 indica que «non parece, pois, 
que deba existir ningún obstáculo a que [...] respectando o límite de duración máxima 

10 Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 3 de xullo de 2008, recurso de suplicación n.º 
2722/2008, fundamento de dereito único, parágrafo noveno.
11 A modo de exemplo, véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Castela-A Mancha do 2 de 
xullo de 2015 no recurso de suplicación n.º 338/2015, fundamento de dereito segundo, parágrafo décimo.
12 Procedemento n.º 1394/2013.
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dun ano legalmente establecido, por negociación colectiva poida fixarse unha duración 
diferente e inferior á considerada no reiterado Real decreto lei atendendo a outros cri-
terios, como poden ser grupos profesionais ou por volume de traballadores segundo 
empresas»13. Non obstante, pese ao debate que se suscita –que non é pacífico–, tras 
a sentenza que vimos comentando a posición preponderante é a que configura este 
período de proba dun ano como unha esixencia de obrigado cumprimento e, por tanto, 
indispoñible á negociación colectiva.

5. Revisando a xurisprudencia máis recente, hai dúas resolucións que se pronunciaron 
sobre a cuestión do período de proba no marco do contrato indefinido de apoio aos 
emprendedores. A primeira é a Sentenza do Tribunal Constitucional do 22 xaneiro de 
2015, que sinala que a «xuízo dos recorrentes, o art. 4.3 da Lei 3/2012 vulnera tamén 
o art. 37.1 da CE por establecer unha regulación indispoñible para a negociación 
colectiva, infracción rexeitada polo Avogado do Estado ao considerar que o precepto 
constitucional non impide o seu carácter imperativo»14.

Nela reflexiónase sobre a constitucionalidade do art. 12.1 da Lei 3/2012, ao entender 
a parte recorrente que supón «a infracción do art. 37.1 da CE e, por derivación, do art. 
28.1 da CE, ao permitir que o empresario poida alterar unilateralmente as condicións 
de traballo previstas en acordos ou pactos colectivos; porén, o Avogado do Estado 
négaa sobre a base da distinta natureza de tales pactos, [pois] os “acordos ou pactos 
colectivos” a que se refire o art. 41 da LET, cuxa posibilidade de modificación unilateral 
polo empresario se discute no recurso, son os coñecidos como “extraestatutarios” ou 
“de eficacia limitada” (STC 121/2001, do 4 de xuño, RTC 2001, 121, FX 5), é dicir, 
os subscritos á marxe da específica regulación contida no título III do Estatuto dos 
traballadores sobre os convenios colectivos (coñecidos como convenios “estatutarios”), 
aos cales se recoñece legalmente eficacia erga omnes (art. 82.3 da LET), [polo que 
debe terse en conta que] esta afirmación se deduce do establecido no art. 41.6 da LET, 
que dispón que “a modificación das condicións de traballo establecidas nos convenios 
colectivos regulados no título III desta lei deberá realizarse conforme o establecido no 
artigo 82.3”, e, en consecuencia, non pola vía do art. 41 da LET»15.

13 Fundamento de dereito segundo, parágrafo oitavo.
14 Fundamento xurídico terceiro, parágrafo sétimo.
15 Fundamento xurídico cuarto.
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Pois ben, «feita a observación que antecede [...] o art. 37.1 da CE fai un chamamento á 
lei para garantir o dereito á negociación colectiva e a forza vinculante dos convenios, 
mais sen lle impoñer ao lexislador a adopción dunha concreta opción para levar a efecto 
o mandato que contén; e o lexislador ordinario, en cumprimento de tal mandato, optou 
por lles recoñecer un “plus de eficacia” aos convenios colectivos “estatutarios” polo seu 
carácter erga omnes (STC 108/1989, do 8 de xuño, RTC 1989, 108, FX 2)»16. Así, «os 
denominados pactos “extraestatutarios”, ao non cumpriren as esixencias subxectivas, 
obxectivas e procedementais impostas polo título III do Estatuto dos traballadores, 
carecen da eficacia xeral ou erga omnes que caracteriza os convenios “estatutarios” 
(isto é, os que se subscriben conforme a específica regulación dese título III da LET), 
e gozan unicamente dunha eficacia persoal limitada ou reducida aos traballadores e 
empresarios representados na negociación; [polo que] os pactos “extraestatutarios” 
se rexen, pois, “pola regra xeral do dereito común da contratación, a teor da cal os 
contratos producen efectos só entre as partes que os outorgan (art. 1257 do CC)”, de 
modo que “a lóxica contractual comporta aquí que o acordo resulte tan só vinculante 
respecto daqueles suxeitos que conferiron un poder de representación para fixar co-
lectiva e concretamente as condicións laborais” (STC 121/2001, do 4 de xuño, RTC 
2001, 121, FX 5)»17.

En conclusión, «tanto os convenios colectivos estatutarios como os denominados “pactos 
extraestatutarios” son produto do exercicio do dereito á negociación colectiva laboral 
entre representantes dos traballadores e empresarios, recoñecido no art. 37.1 da CE, 
polo que é predicable duns e outros, por tanto, a “forza vinculante” a que ese precepto 
constitucional tamén se refire; [en consecuencia] é claro que a medida legal contro-
vertida incide no citado dereito constitucional ao permitir a inaplicación dos citados 
pactos extraestatutarios por decisión do empresario; [pero] que exista unha inxerencia 
nel non supón, por si mesma, que sexa inconstitucional, pois pode resultar lexítima 
se conta cunha xustificación razoable e proporcionada de acordo co fin perseguido»18.

Á súa vez, esta sentenza salienta os «condicionantes a que o art. 41 da LET somete o 
exercicio da facultade empresarial de modificación unilateral das condicións de traba-
llo fixadas extraestatutariamente»19. Tales condicionantes son os sete seguintes: 1) «a 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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[...] facultade empresarial [...] non pode afectar aos convenios colectivos, senón só a 
pactos “extraestatutarios” ou “de eficacia limitada”»20; 2) «concíbese unicamente como 
alternativa ao fracaso da negociación previa e preceptiva cos representantes dos traba-
lladores»21; 3) «non exclúe a posibilidade de acudir a aqueles outros procedementos es-
pecíficos establecidos na negociación colectiva para levar a cabo esas modificacións»22; 
4) «tampouco impide ás partes acordaren a substitución desa negociación previa por un 
procedemento de mediación ou arbitraxe»23; 5) «non permite ao empresario adoptar a 
decisión de forma discrecional, senón exclusivamente cando concorran “probadas razóns 
económicas, técnicas, organizativas ou de produción” (apartado 1)»24; 6) «atribúese 
ao traballador en determinados casos e cando acredite a concorrencia dun prexuízo, 
a posibilidade de rescindir o contrato con dereito a percibir unha indemnización»25; 
e 7) «a decisión empresarial queda suxeita, en todo caso, ao control xudicial ante a 
xurisdición social, ao ser impugnable tanto colectivamente (conflito colectivo) como 
individualmente (acción individual)»26.

Pois ben, reitérase que «do anterior cabe deducir que a medida supera o xuízo de ido-
neidade ao ser axeitada para alcanzar o fin constitucionalmente lexítimo perseguido 
por ela, isto é, evitar a destrución do posto de traballo mediante a súa adaptación ás 
concretas circunstancias que atravese a empresa; tamén supera o xuízo de necesidade, 
pois, á marxe de que os recorrentes non ofrecen como alternativa a existencia doutra 
medida menos lesiva que permita a consecución daquel fin coa mesma eficacia, non se 
advirte que se producise coa medida elixida polo lexislador un sacrificio patentemente 
innecesario dos dereitos que a Constitución garante, á vista dos condicionantes a que se 
somete o exercicio da facultade empresarial de modificación, e, en concreto, ao concibir 
a modificación unilateral do empresario como un recurso só permitido ante o fracaso dos 
preceptivos mecanismos previos de negociación ou transacción cos representantes dos 
traballadores; e, en fin, tamén supera o xuízo de proporcionalidade en sentido estrito, ao 
se tratar dunha medida que resulta ponderada, non só polos límites e garantías a que a 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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someteu o lexislador, senón tamén por derivarse da súa aplicación máis vantaxes para 
o dereito ao traballo que prexuízos para o dereito á negociación colectiva»27.

6. A outra resolución que convén salientarmos é a Sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Castela e León do 22 de abril de 2015 no recurso de suplicación n.º 164/2015, 
en que se sinala que «é certo que o recoñecemento do dereito á negociación colectiva 
do art. 37.1 da CE comporta, como contido esencial, a liberdade de contratación; así 
mesmo, dentro deste dereito constitucional intégrase a liberdade de estipulación, en-
tendida como facultade das partes de seleccionar as materias e contidos para negociar; 
con todo, esa facultade de estipulación non é absoluta, senón que, por razóns xustifi-
cadas, pode quedar limitada pola lei en canto ás materias obxecto de negociación ou o 
sentido en que poden ser reguladas pola autonomía colectiva»28. Así mesmo, apúntase 
que «a configuración legal como norma de dereito necesario absoluto da duración do 
período de proba dun ano no contrato por tempo indefinido de apoio aos emprende-
dores actúa como garantía hábil para evitar que, a través da negociación colectiva, se 
poida reducir ou eliminar o potencial incentivo á contratación indefinida que mediante 
esta medida quixo introducir o lexislador; a decisión lexislativa impugnada contribúe, 
pois, a impedir que a actuación da autonomía colectiva poida frustrar o lexítimo e xa 
comentado obxectivo de creación de emprego estable que se pretende alcanzar a través 
desta modalidade contractual e o seu réxime xurídico»29.

En definitiva, «vistos a finalidade e o alcance da previsión cuestionada, e unha vez pon-
derados os intereses constitucionais en xogo, cómpre declaramos que non pode riscarse 
como lesiva do art. 37.1 da CE a decisión do lexislador de establecer nun ano a duración 
do período de proba do contrato por tempo indefinido de apoio aos emprendedores, co 
carácter de norma imperativa indispoñible para a negociación colectiva; queda claro, 
pois, que a esixencia do período de proba dun ano de duración neste novo contrato é 
unha medida establecida polo lexislador para todos os traballadores, con independencia 
da súa cualificación ou categoría, e resulta indispoñible para a negociación colectiva»30.

7. Igualmente, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León do 22 
de abril de 2015 pronúnciase sobre «a denunciada infracción do artigo 4.4 da Carta 

27 Ibidem.
28 Fundamento de dereito terceiro, parágrafo décimo cuarto.
29 Ibidem, parágrafo vixésimo.
30 Ibidem.
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social europea na Sentenza do 25 de marzo de 2015, recurso 60/15, en que concluímos 
que “España unicamente ratificou a Carta primitiva de Turín e o Protocolo de 1988, 
mais non a Carta revisada de 1996, o que exclúe o noso estado da competencia do 
Consello para o coñecemento das reclamacións formuladas por entes colectivos; por 
conseguinte, non resultarían vinculantes para o noso país resolucións como as que 
cita o recorrente como infrinxidas” E engadiamos “dos cinco apartados citados (art. 4 
da Carta de Turín, parte II do Tratado), é o cuarto sobre o que concreta o recorrente a 
censura xurídica abordada pola Comisión, mais é que, con independencia, repetimos, 
de non ser as conclusións do devandito organismo vinculantes para o noso Estado, no 
noso ordenamento a consecuencia xurídica prevista para o devandito incumprimento 
en ningún caso sería a declaración de improcedencia da decisión empresarial, senón 
o nacemento dun dereito de natureza indemnizatoria, concretamente [dun dereito] a 
recibir unha cantidade económica equivalente ao salario devindicado durante o período 
de preaviso incumprido»31.

II. A liña contraria ao pronunciamento do Tribunal Constitucional

8. Os argumentos aducidos polo recorrente –isto é, o Parlamento de Navarra– na 
sentenza que comentamos baséanse, ademais de na vulneración do artigo 35.1 da CE, 
na consideración de que «o prazo é irrazoable á vista do Convenio 158 da OIT[, pois] 
permítelle ao empresario resolver libremente durante o seu transcurso o contrato de 
traballo, sen causa e sen obriga de indemnizar o traballador, o que rompería o principio 
de causalidade na extinción contractual por vontade empresarial ou, de ser o caso, a 
esixencia dunha reacción adecuada fronte ao despedimento»32. Neste sentido, o Conve-
nio da OIT 158 de 1982 sinala no artigo 11 que «o traballador cuxa relación de traballo 
vaia darse por terminada terá dereito a un prazo de preaviso razoable ou, no seu lugar, 
a unha indemnización, a menos que sexa culpable dunha falta grave de tal índole que 
fose irrazoable pedirlle ao empregador que continuase empregándoo durante o prazo 
de preaviso»33. Outro dos argumentos esgrimidos pola parte recorrente é que con esa 
medida podería vulnerarse o dereito á negociación colectiva recoñecido no artigo 37.1 

31 Fundamento de dereito quinto.
32 Ibidem, parágrafo segundo.
33 Véxase o Instrumento de ratificación do Convenio número 158 da Organización Internacional do 
Traballo sobre a terminación da relación de traballo por iniciativa do empregador, adoptado en Xenebra o 
22 de xuño de 1982. BOE do 29 de xuño de 1985.
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da CE, xa que impón o período de proba, sen dar marxe á negociación entre as partes, ao 
que o TC responde que a «facultade de estipulación [das partes] non é absoluta, senón 
que, por razóns xustificadas, pode quedar limitada pola lei en canto ás materias obxecto 
de negociación ou o sentido en que poden ser reguladas pola autonomía colectiva»34.

No entanto, como antes se indicou, a decisión adoptada polo TC non foi unánime, xa 
que o maxistrado D. Fernando Valdés Dal-Ré formulou un voto particular a que se 
adheriron D.ª Adela Asúa Batarrita e D. Luis Ignacio Ortega Álvarez. Nel, ponse de 
manifesto que «a liberdade de que dispón o lexislador ordinario no desenvolvemento 
do dereito á negociación colectiva non é unha liberdade absoluta. Ou enunciada a idea 
en termos menos sumarios, a ausencia dun catálogo de opcións de política de dereito 
que, de maneira definitiva, definan, desde o art. 37.1 da CE, algúns dos elementos 
esenciais do sistema español de negociación colectiva, ofrece ao lexislador ordinario 
unhas anchas marxes de liberdade normativa. Mais non é esta unha liberdade plena 
ou incondicionada; é unha liberdade que debe observar certos límites, que son os que 
actúan, desde unha perspectiva constitucional, como límites á acción lexislativa». Así 
mesmo, no tocante á duración do período de proba propiamente dito, enténdese que é 
excesivo e que peca dunha falta de razoabilidade. E en canto aos traballadores, pun-
tualiza o maxistrado que «a resultas da igualación da duración para todos os grupos 
de traballadores, sen diferenciación nin distinción entre eles, o carácter gravoso da 
medida acentúase para os colectivos máis necesitados, precisamente, da protección na 
estabilidade no emprego que ofrece o principio de causalidade». 

9. Pois ben, este período de proba dun ano, único no noso ordenamento, difire en moitas 
das características propias desta figura, porque, como se acaba de destacar, en primeiro 
lugar non admite pacto entre as partes para que a súa duración sexa diferente, pois a Lei 
3/2012 dispón que «será dun ano en todo caso». Impón ese período de proba e impón 
esa duración, sen marxe de negociación. En segundo lugar, no tocante aos traballadores 
afectados por esta medida –sempre en empresas de menos de cincuenta traballadores, 
lémbrese–, non se distinguen varios períodos de duración do devandito período de proba 
en función da súa cualificación profesional, como si establece o artigo 14 do Estatuto 
dos traballadores, sobre os límites máximos do período de proba en defecto de pacto.

A medida de que falamos non deixa de ser froito da aposta que fan os gobernos en tempos 
de crise para flexibilizar o mercado laboral; unha flexibilidade que se remonta xa aos 

34 Fundamento xurídico terceiro, parágrafo vixésimo sexto.
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anos setenta, coincidindo tamén cun contexto de crise económica e que converteu ese 
termo, flexibilidade, no grande obxectivo das políticas de emprego dos países da nosa 
contorna. Se acudimos ao dereito comparado, España non é pioneira no establecemento 
dun período de proba tan prolongado. Por exemplo, Grecia, a raíz das reformas que 
nos anos 2010 e 2011 se viu obrigada a acometer para conseguir o apoio económico 
da Unión Europea, conta cunha medida similar, aínda que aplicada aos novos traba-
llos e non especificamente nun contrato como este. Podería pensarse que España non 
fixo máis que cumprir con esas políticas de austeridade, anticipándose a Grecia nestas 
medidas, mais unha diferenza notable estriba en que Grecia non ratificou o Convenio 
158 da OIT, antes aludido, e España si.

10. A solución a que chegou o TC no verán de 2014 non cerrou a polémica que se trata 
neste artigo, que se remonta á entrada en vigor deste particular período de proba. Isto 
é así porque antes do pronunciamento do TC algúns dos nosos maxistrados non com-
partían o criterio que finalmente atinxiu aquel, e non interpretaban da mesma forma a 
razón de ser dun período de proba tan extenso. Un exemplo fornecido pola doutrina35 
vén dado por un traballador que subscribiu un contrato de traballo indefinido de apoio 
aos emprendedores, nunha de cuxas cláusulas figuraba o período de proba dun ano. 
Porén, no convenio colectivo do sector, o período de proba era de dúas semanas, con 
posibilidade de amplialo até seis meses. Pois ben, poucos días antes de que se cumprise 
o período de proba dun ano o traballador foi informado da resolución do seu contrato 
por non superalo. Neste caso, analizado pola doutrina, a maxistrada «estuda o artigo 
4.4 da Carta [social europea], que establece que as partes se comprometen a “reco-
ñecer o dereito de todos os traballadores a un prazo razoable de preaviso en caso de 
terminación do emprego”»36. Por tanto, continúa a maxistrada «o Real decreto lei de 
reforma laboral converte o contrato de emprendedores nun contrato temporal carente 
de causa, algo prohibido no noso ordenamento»37 e «considera aplicable o Estatuto dos 
traballadores, o cal remite ao convenio colectivo, que establece un período de proba de 
dúas semanas, polo que declara o despedimento improcedente e, a opción da empresa, 
pode readmitir o traballador ou aboarlle a indemnización que indica»38.

35 Ao respecto, véxase iNdA erreA, M. (2014), «El período de prueba de un año en el contrato de apoyo a 
emprendedores vulnera la Carta Social Europea» Aranzadi Doctrinal 9.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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Neste sentido, a Sentenza do Xulgado do Social de Barcelona do 5 novembro de 201439 
trae a colación o razoado no ámbito europeo ao salientar que «o Comité Europeo de 
Dereitos Sociais entendeu por unanimidade que o período de proba dun ano se opón 
ao art. 4.4 da CSE [Carta social europea], razoando do modo seguinte: “Malia ser 
lexítimo establecer períodos de proba [...], o concepto non debería ser tan amplo e a 
súa duración tan prolongada, co fin de evitar que as garantías relativas á notificación 
e o pagamento dunha indemnización por despedimento se convertesen en ineficaces. 
A lexislación grega non preveu que haxa un período de notificación nin pagamento de 
indemnización ningunha no caso de que un contrato de traballo, que é cualificado como 
permanente pola lei, sexa extinguido durante o período de proba dun ano establecido 
nela” [Resolución CM/ResChS (2013) 2]».

III. Creación de emprego vs. precariedade nas condicións de traballo. Cara a que 
modelo de relacións laborais nos estamos dirixindo?

11. Á luz do exposto pode concluírse que se esta medida non se utiliza de forma razoable 
e obxectiva pode converterse nun engado para contratar traballadores durante un período 
considerable, sempre inferior a un ano, sabendo que se se resolve o contrato antes de 
que se cumpra ese termo non haberá que pagar ningunha indemnización. Está claro que 
en materia de períodos de proba non se pode falar de despedimento, mais realmente 
no contexto deste contrato, a súa resolución podería ter a aparencia dun despedimento 
encuberto, polo que daría lugar a unha maior precariedade no emprego, e non ao seu 
fomento. Ao respecto, é significativo o ámbito sobre o que este contrato desprega os 
seus efectos, dado que se aplica en pemes –isto é, empresas de menos de cincuenta 
traballadores–, con independencia de que o/a emprendedor/a estea iniciando a súa 
actividade ou non, e, como é ben sabido, estas conforman a maioría do tecido empre-
sarial do noso país, o que fai desta figura un fenómeno con tendencia a xeneralizarse.

Pola súa parte, o outro requisito, o seu mantemento en tanto que a taxa de desemprego 
non baixe do 15%, fai pensar que se prolongará no tempo, pois aínda que é desexable, 
parece difícil que ese obxectivo se cumpra no curto prazo. En definitiva, pode entrarse 
nunha engrenaxe de sucesivos contratos temporais –en tanto non se supere o período de 
proba– polos que se van sucedendo traballadores e que en ningún caso van acompaña-

39 Procedemento n.º 116/2014.
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dos de coberturas fronte á súa extinción. Pono de manifesto a doutrina ao sinalar que 
esta figura «actúa como un contrato temporal acausal cuxo custo extintivo é nulo»40. 
Como indica o voto particular da sentenza que comentamos e a que antes se aludiu, 
«os beneficios para o empresario redúcense a unha variable estritamente económica; 
isto é, o aforro da indemnización que lle puidese corresponder ao traballador despedi-
do unha vez superado o período de proba conforme ás regras do réxime común. Mais 
para o traballador con pacto de proba, o prexuízo derivado da ampliación do período 
de proba non só se reduce a unha dimensión económica, cuantificable na perda da 
eventual indemnización; a principal desvantaxe reside na privación do primeiro e máis 
relevante dos seus dereitos laborais individuais: a garantía de non ver o seu contrato 
extinguido sen xusta causa».

Tendo en conta todas as consideracións mencionadas, podería pensarse que este período 
de proba é abusivo, pois non se xustifica unha duración semellante tendo en conta que 
do que se trata é de verificar as calidades dos traballadores no posto de traballo. Como 
xa sinalou a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 9 de xuño de 
1992, «o pacto de proba abusivo ou ilegal terase por non posto, o contrato considerarase 
definitivo e o desistimento empresarial un despedimento improcedente». En definitiva, 
por todo o indicado, sorprende esta medida e o apoio do TC, máis aínda se temos en 
conta que este particular período de proba se xustifica en que a súa función principal 
é o fomento do emprego, cando inevitablemente tende a favorecer unha maior preca-
riedade laboral para os traballadores afectados.

12. Malia esa posición predominante marcada polo TC, algúns tribunais entenderon 
que o desistimento empresarial no marco deste contrato cando xa transcorreu a práctica 
totalidade do período de proba supón un despedimento e non unha resolución de con-
trato. Bo exemplo diso é a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza 
das Canarias do 12 de maio de 201541, que contén unha reflexión moi interesante sobre 
o uso deste período de proba, en que se indica que «á vista do resolto polo Tribunal 
Constitucional, considerando que as causas polas que pode impugnarse xudicialmente 
o cesamento en período de proba non aparecen enumeradas de forma esgotadora ou 
como un numerus clausus, e que certamente se destacan as finalidades de creación de 

40 Ao respecto, véxase Goerlich Peset, J. M. (2012) «El Real Decreto-Ley 3/2012: una aproximación 
general» en VV. AA. La reforma laboral en el Real Decreto-Ley 3/2012. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 26.
41 Recurso de suplicación n.º 501/2014.
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emprego estable para xustificar a regulación legal, cabería formularse se tamén podería 
impugnarse o cesamento en período de proba por se recorrer á contratación de apoio 
aos emprendedores de forma claramente fraudulenta ou abusiva, por un uso sistemático 
deste tipo de contratos que nin aparece dirixido a facilitar e promover decisións de 
creación de emprego reducindo as incertezas propias de todo proxecto de investimento 
empresarial, nin acaba favorecendo unha contratación de carácter estable ao converter 
na práctica uns contratos por tempo indefinido en contratos temporais de peor condición, 
incluso, que os do artigo 15 do Estatuto dos traballadores»42.

Recalca así mesmo esta resolución que «o exercicio dun dereito subxectivo debe su-
xeitarse a uns principios de configuración legal cuxos efectos se proxectan sobre todo 
o ordenamento xurídico; trátase das categorías xurídicas da fraude de lei e do xenérico 
deber de boa fe, plasmados na doutrina dos propios actos (artigo 6, parágrafo 4.º, e 
7, parágrafo 1.º, do Código [civil]) e do abuso de dereito (artigo 7, parágrafo 2.º, do 
mesmo corpo legal) como mecanismos de acotamento e redefinición no exercicio de 
dereitos subxectivos, [tendo en conta que] antes da súa positivización na reforma do 
Código civil de 1974 ambas as categorías xurídicas operaban como principios xerais 
do dereito»43. Concretamente, «a fraude de lei concorre cando se realizan actos con 
aparencia de legalidade (norma de cobertura), que serve de instrumento para vulnerar 
ou eludir os efectos de normas de ius cogens (norma defraudada), prexudiciais ou 
menos favorables para o suxeito; o elemento intencional da fraude, obvio na dicción 
legal (“que persigan...”), foi obxectivado en certa medida pola xurisprudencia desde 
que o introduciu a doutrina científica»44.

Analizando o precepto controvertido que regula este contrato, esta sentenza apunta que 
«os laxos termos do artigo 4 da Lei 3/2012 pode semellar que facilitan e propician unha 
utilización abusiva desa modalidade contractual, dadas as escasas limitacións impostas 
(que a empresa non ocupe a máis de cincuenta traballadores e que non procedese a 
despedimentos improcedentes nos seis meses anteriores) e a que o non mantemento dos 
postos de traballo durante cando menos tres anos en principio soamente ocasionaría a 
devolución dos incentivos que se percibise; mais iso de ningún modo significa que a 
Lei 3/2012 estea a bendicir a fraude de lei (prohibida polo artigo 6, parágrafo 4.º, do 

42 Fundamento de dereito segundo.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
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Código civil), o abuso do dereito ou o exercicio antisocial del (rexeitados no artigo 7, 
parágrafo 2.º, do mesmo corpo legal), polo que a constatación dun uso da modalidade de 
contratación indefinida de apoio aos emprendedores claramente desviada da finalidade 
legalmente prevista (creación e expansión de empresas pequenas e medianas e fomentar 
o emprego estable) ha de determinar a aplicación do réxime laboral común con todas 
as súas consecuencias (máis aínda tendo en conta o carácter excepcional e temporal do 
artigo 4 da Lei 3/2012, conforme o artigo 4, parágrafo 2.º, do Código civil)»45.
 

Así, «a finalidade da Lei 3/2012 non é en ningún caso que os contratos por tempo 
indefinido subscritos ao abeiro do seu artigo 4 non alcancen nunca ou case nunca o 
ano de duración por unha utilización sistemática da facultade empresarial de resolver 
o contrato no período de proba dun ano, pois xunto coa potenciación da iniciativa 
empresarial un dos fins declarados desta lei é potenciar o emprego estable, e mal pode 
merecer ese cualificativo un emprego que presenta unha duración inferior á dalgúns 
contratos temporais e que deixa o traballador máis desprotexido en caso de resolución 
a instancias do empregador»46.

Pois ben, realizada tal análise, esta sentenza chega a unha interesante conclusión ao 
cualificar como despedimento o cesamento do traballador, razoando que «tendo un cadro 
de persoal que normalmente rolda os vinte traballadores, resulta que en algo máis de 
dous anos transcorridos desde a introdución do contrato de apoio aos emprendedores 
se subscribiron nada menos que noventa e un deses contratos, só tres dos cales (e os 
tres resoltos por despedimento improcedente) chegaron a superar a duración dun ano, 
polo que case todas esas contratacións (cincuenta e dúas de sesenta e nove extincións) 
finalizaron por decisión unilateral da empresa dentro do período de proba; [e] por 
outra parte, mal pode dicirse que a empresa crease emprego cando resulta que o nú-
mero de traballadores ocupados actualmente, dezanove, é inferior ao existente facía 
dous anos, vinte e dous, no mesmo mes»47. Por outro lado, «non consta que a empresa 
demandada realizase ningunha actividade cualificable como de emprendemento, pois 
esencialmente segue xestionando os dous mesmos complexos hostaleiros desde o ano 
1994, sen constar nin a apertura de novas instalacións nin a ampliación de servizos; 
ademais o recurso sistemático á modalidade contractual de apoio aos emprendedores 

45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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non determinou nin un incremento do emprego na empresa nin unha mellor calidade 
deste no que á estabilidade se refire; máis ben debe concluírse que a utilización dos 
contratos do artigo 4 da Lei 3/2012 non tivo máis obxecto que satisfacer as necesidades 
ordinarias ou temporais de man de obra aforrando o pagamento de indemnizacións 
por cesamento dos traballadores, sen perseguir en ningún momento os fins previstos 
no artigo 4 da Lei 3/2012, e sen que pareza que os cesamentos en período de proba 
obedezan a algo distinto da pura conveniencia da demandada»48.

Conclúe que «iso é empregar o texto da Lei 3/2012 para conseguir uns fins diferentes 
aos perseguidos nela e prohibidos polo ordenamento xurídico laboral (que, como re-
gra xeral, non permite a extinción dun contrato por tempo indefinido por instancia do 
empregador sen existir unha causa xustificada), é dicir, unha fraude de lei do artigo 
6, parágrafo 4.º, do Código civil»; e, en consecuencia, «a resolución do contrato de 
traballo do actor amparándose no período de proba dun ano recollido no contrato ha 
de cualificarse como un despedimento, xa que o uso de tan amplo período de proba 
non é admisible cando sistematicamente a empresa incumpre os fins perseguidos co 
contrato de apoio aos emprendedores, co que, non estando ademais amparado ese 
despedimento nunha causa xustificada, de acordo co previsto no artigo 108, parágrafo 
1.º, da Lei reguladora da xurisdición social, e 55, parágrafo 4.º, do Estatuto dos traba-
lladores, tal despedimento debe declararse improcedente, con todas as consecuencias 
a iso inherentes»49.

13. En conclusión, malia que a creación de emprego é o obxectivo que se quere 
alcanzar, e que o ideal no noso sistema sería a tendencia á subscrición de contratos 
indefinidos, as características deste contrato son desconcertantes, tendo en conta, por 
un lado, a nomenclatura dada ao propio contrato, que ao conter o termo «indefinido» 
pretende expresar a idea de que del se deriva estabilidade no emprego; e, polo outro, 
que é precisamente o período de proba dun ano establecido imperativamente o que fai 
que a pretendida estabilidade se dilúa. Xa que logo, estamos diante dun contrato for-
malmente indefinido mais que non pon obstáculos ao libre desistimento do empresario 
durante nada máis e nada menos que un ano, que opera para os efectos de verificación 
das calidades dos traballadores e da viabilidade do posto por un prazo excesivamente 
longo, e que non pon trabas ao uso abusivo desta modalidade, polo que dá lugar a unha 
importante rotación. 

48 Ibidem.
49 Ibidem.
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Resumo

Neste artigo analízanse as partes no proceso laboral. En concreto, estúdase a regulación actual 
das devanditas partes na nova Lei reguladora da xurisdición social, a través dunha sistemática 
centrada en clarificar a complexa armazón xurídico-procesual vixente no noso dereito adxectivo.

Palabras chave: xuíces, Lei reguladora da xurisdición social, partes procesuais, proceso social.

Abstract

This article discusses the litigants concerned in the labour process. In particular, we study the 
current regulation about the persons under a court’s jurisdiction in the new Social Jurisdiction 
Regulatory Act, through a systematic focus on clarifying the complex legal and procedural 
framework in force in our adjective law.

Keywords: Judges, Social Jurisdiction Regulatory Act, Litigants, Labour process.
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Dentro do libro primeiro, «Parte xeral», da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora 
da xurisdición social (en diante LRXS), no título II, comprensivo dos arts. 16 a 24, 
co rótulo «Das partes procesuais», é onde, ao longo de tres capítulos, se desenvolve 
o relativo á «capacidade e lexitimación procesual» (capítulo I), a «representación e 
defensa procesuais» (capítulo II) e a «intervención e chamada a xuízo do Fondo de 
Garantía Salarial» (capítulo III). Trátase dun heteroxéneo conxunto de preceptos que, 
ademais de todo o relativo á capacidade, a lexitimación e a postulación procesual das 
partes no proceso laboral, regulan in extenso a intervención en xuízo do Fondo de 
Garantía Salarial (en diante FOGASA).

1. Precisións conceptuais: partes e interesados. A figura do coadxuvante

Mentres nos procesos de cognición civís as partes son o demandante e o demandado, o 
art. 80.1.b) da LRXS só se refire por ese nome a unha delas, en concreto, á parte actora, 
ao esixir entre os requisitos da demanda que se designe o «demandante», obviando 
así toda referencia ao demandado. É certo que ao longo do texto legal se poden atopar 
múltiples referencias a el (por exemplo, no art. 19 da LRXS, relativo á «pluralidade 
de demandantes ou demandados»), mais o lexislador social preferiu utilizar o termo 
de «interesado» no artigo destinado a fixar os requisitos da demanda –«e daqueloutros 
interesados que deban ser chamados ao proceso», di o art. 80.1.b) da LRXS– para 
englobar os distintos suxeitos que poden intervir no proceso social. E é que unha das 
peculiaridades da xurisdición social resulta ser a concorrencia en xuízo dunha plurali-
dade de partes con carácter tanto voluntario como obrigatorio. O problema á hora de 
diferenciarmos cada unha das posibles partes interesadas no preito laboral preséntase 
ante a profusión semántica da LRXS, que usa distintos sinónimos para referirse a eses 
interesados que menciona o seu art. 80, tales como «partes» (art. 5.3), «litigantes» 
(art. 21.1), «debedores» (art. 37.1), «interesado» (art. 46.1), «destinatario» (art. 56.1), 
«interesado ou interesada» (art. 57.2), «intervenientes» (art. 75.4) e «coadxuvantes» 
(art. 177.2). E dicimos que iso supón un problema para o/a eséxeta da LRXS porque 
esa multiplicidade de denominacións non vén acompañada polo rigor técnico esixible a 
unha norma de natureza procesual. En efecto, a LRXS sofre unha total ausencia de rigor 
técnico á hora de se referir a aqueles suxeitos que poden ser parte nos procesos ante os 
tribunais laborais, ao servirse de maneira totalmente arbitraria das distintas denomina-
cións a que fixemos referencia. Así, mentres que en ocasións alude aos interesados de 
maneira xenérica, ou ao interesado e á interesada (por exemplo, no art. 57.2), noutras 
ocasións diferencia os interesados do Ministerio Fiscal (por exemplo, no art. 82.2).
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Con todo, a clasificación máis aproximada ao que quere o lexislador laboral pode 
efectuarse establecendo unha clase xenérica de partes, que serían os intervenientes, en 
que se englobarían todos aqueles suxeitos que poden ser parte nos procesos laborais. 
Dentro deste xénero poderiamos incluír as seguintes especies:

a) Os interesados, que serán o demandante ou actor, isto é, aquel suxeito que exercita 
unha acción proveniente dun mesmo título ou causa de pedir; e o demandado, isto é, 
aquel suxeito fronte ao cal pode facerse efectiva a tutela xudicial solicitada en demanda.
b) Os intervenientes necesarios, aqueles que deberán ser chamados ao proceso de acordo 
co disposto na LRXS, como son o Ministerio Fiscal, nos procesos de impugnación de 
convenios colectivos e nas impugnacións relativas aos estatutos dos sindicatos e das 
asociacións empresariais ou a súa modificación e a tutela dos dereitos fundamentais 
e liberdades públicas (arts. 164.6 e 165.4, 173.3 e 176 e 177.3, respectivamente, da 
LRXS); e o FOGASA, cando resulte necesario (segundo o art. 23 da LRXS).
c) Os intervenientes voluntarios, aqueles que poden comparecer en xuízo, mais aos cales 
non é preciso convocar expresamente. Por exemplo, os sindicatos máis representativos 
a que se refiren os arts. 6 e 7 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade 
sindical, que poden presentarse como partes no proceso de conflito colectivo, aínda 
que non o promovesen, o que non esixe a súa citación previa ao xuízo (STS do 15 de 
novembro de 2001, RCUD 1190/2001); ou as entidades xestoras da Seguridade Social 
e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, na modalidade procesual de prestacións da 
Seguridade Social e, en xeral, nos procedementos en que teñan interese por razón do 
exercicio das súas competencias (art. 141.1 da LRXS).
d) Os que a LRXS denomina como coadxuvantes, aínda que sen definilos.

A do coadxuvante é unha figura singular, actualmente propia do proceso social, aínda 
que proveniente do contencioso-administrativo, o cal, curiosamente, renega hoxe 
dela. Así, na exposición de motivos da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición 
contencioso-administrativa, chega a afirmarse que «carece de sentido manter a figura 
do coadxuvante, cando ningunha diferenza hai xa entre a lexitimación por dereito su-
bxectivo e por interese lexítimo». A LRXS, en cambio, mantén esa figura adaptándoa 
desde a súa fonte primixenia, isto é, a Lei do 27 de decembro de 1956, reguladora da 
xurisdición contencioso-administrativa, que a entendía como «calquera persoa que 
tiver interese directo no mantemento do acto ou disposición que motivaren a acción 
contencioso-administrativa» (art. 30.1), aínda que cunha particular e limitada posi-
ción procesual, xa que, entre outras cosas, non se lle permitía «interpoñer recurso de 
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apelación [...] con independencia das partes principais» (art. 95.2). A LRXS menciona 
esta figura en dúas ocasións. A primeira, na modalidade procesual de impugnacións 
relativas aos estatutos dos sindicatos (art. 167 e ss. da LRXS), en concreto, nos procesos 
de impugnación da resolución denegatoria do depósito dos estatutos dos sindicatos, 
onde se lles recoñece lexitimación «para impugnar a resolución administrativa [a]os 
representantes do sindicato, e os seus afiliados poderán comparecer como coadxuvan-
tes» (art. 172.2 da LRXS), malia que sen máis precisións. A segunda, na modalidade 
procesual de tutela dos dereitos fundamentais e liberdades públicas (art. 177 e ss. da 
LRXS), xa que naqueles casos en que lle corresponda ao/á traballador/a como suxeito 
lesionado a lexitimación activa como parte principal, a norma permite «comparecer 
como coadxuvantes o sindicato a que este pertenza, calquera outro sindicato que teña 
a condición de máis representativo, así como, en supostos de discriminación, as en-
tidades públicas ou privadas entre cuxos fins se encontre a promoción e defensa dos 
intereses lexítimos afectados» (art. 177.2 da LRXS), aínda que –aquí xa si– limitando 
a súa intervención no preito, por canto que «non poderán comparecer, impugnar nin 
continuar o proceso contra a vontade do traballador prexudicado» (art. 177.2 da LRXS).

2. A capacidade para ser parte

Dado que o capítulo I do título II do libro primeiro da LRXS se limita a regular, no 
art. 16, a «capacidade procesual e representación», e, no art. 17, a «lexitimación», non 
se ten en consideración ningunha norma especial establecida para o proceso laboral 
no tocante á capacidade para ser parte –que é un concepto paralelo ao de capacidade 
xurídica empregado no dereito substantivo–, polo que o seu réxime xurídico debe bus-
carse no art. 6 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro de axuizamento civil (en diante LAC), 
e no resto de preceptos dedicados a iso, isto é, os arts. 7 a 9 da LAC, onde polo que 
aquí interesa destacar se lles recoñece a capacidade para ser parte ás persoas físicas; 
ao concibido non nacido; ás persoas xurídicas; ás masas patrimoniais –ou aos patri-
monios separados que carezan transitoriamente de titular ou cuxo titular fose privado 
da súa facultade de disposición e administración–; ás entidades que, non cumprindo 
os requisitos legalmente establecidos para se constituíren en persoas xurídicas, estean 
formadas por unha pluralidade de elementos persoais e patrimoniais postos ao servizo 
dun fin determinado, e ás entidades sen personalidade xurídica a que a lei lles recoñe-
cese a devandita capacidade.
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3. A capacidade procesual ou para comparecer en xuízo

A capacidade procesual nos procesos laborais –que é un concepto paralelo ao de 
capacidade de obrar usado no dereito substantivo–, ou o que é igual, a capacidade 
para comparecer en xuízo en defensa de dereitos e intereses lexítimos, e que tamén se 
denomina en ocasións co equívoco nome de lexitimación ad processum, outórgallelo 
a LRXS a todos aqueles suxeitos individuais que «se encontren no pleno exercicio 
dos seus dereitos civís» (art. 16.1 da LRXS). En caso de que non sexa así, deberán 
comparecer «os seus representantes lexítimos ou os que deban suplir a súa incapa-
cidade conforme a dereito» (art. 16.4 da LRXS), o que nos remite ao art. 7 da LAC 
(así, por exemplo, as persoas físicas que non se atopen no pleno exercicio dos seus 
dereitos civís terán que comparecer mediante a representación ou coa asistencia, a 
autorización, a habilitación ou o defensor esixidos pola lei). Tratándose de: 1) persoas 
xurídicas, «comparecerán aqueles que legalmente as representen» (art. 16.5 da LRXS); 
2) entidades sen personalidade ás cales a lei lles recoñeza capacidade para ser parte, 
«comparecerán aqueles que legalmente as representen en xuízo» (art. 16.5 da LRXS); 
3) masas patrimoniais ou patrimonios separados carentes de titular ou cuxo titular fose 
privado da súa facultade de disposición e administración, «comparecerán aqueles que 
conforme a lei as administren» (art. 16.5 da LRXS); 4) entidades que, non cumprindo 
os requisitos legalmente establecidos para constituírse en persoas xurídicas, estean 
formadas por unha pluralidade de elementos persoais e patrimoniais postos ao servizo 
dun fin determinado, «comparecerán aqueles que de feito ou en virtude de pactos da 
entidade, actúen no seu nome fronte a terceiros ou ante os traballadores» (art. 16.5 da 
LRXS); e 5) comunidades de bens e grupos, «comparecerán aqueles que aparezan, de 
feito ou de dereito, como organizadores, directores ou xestores deles, ou no seu defecto, 
como socios ou partícipes deles e sen prexuízo da responsabilidade que, conforme a 
lei, poida corresponder a estas persoas físicas» (art. 16.5 da LRXS).

Nese último caso, resulta rechamante que a LRXS aluda ás comunidades de bens e 
«grupos» (así, sen máis), cando a LAC garda silencio ao respecto. No entanto, a doutrina 
científica admite con toda naturalidade a plena operatividade do disposto na norma 
procesual laboral, que resulta igualmente compatible co establecido na LAC en materia 
de capacidade para ser parte, de tal maneira que ambas as normas se complementan. 
A propósito de todo iso convén facermos unha precisión, relativa á mención que no 
art. 16.5 da LRXS se fai dos «grupos», no sentido de que a xurisprudencia laboral vén 
admitindo desde antigo –por exemplo, nunha xa vella STS do 31 de xaneiro de 1991– a 
inclusión no precepto dos grupos de empresa laborais, coa finalidade (admitida polo 
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Tribunal Constitucional) de «facilitar o tráfico xurídico, permitindo a posibilidade dun 
xuízo e unha condena do grupo sen necesidade de que sexan citados sempre todos os 
seus integrantes» (STC 168/2003, do 29 de setembro).

Antes afirmouse que a norma procesual laboral lles outorga capacidade procesual aos 
que «se encontren no pleno exercicio dos seus dereitos civís», ora ben, esta capacidade 
xenérica para comparecer en xuízo precisa, de acordo coa normativa civil, ser maior de 
dezaoito anos (art. 315 do Código civil); porén, o art. 7.b) do Estatuto dos traballadores 
(en diante ET) outórgalles capacidade para contrataren a prestación do seu traballo baixo 
determinadas condicións aos menores de dezaoito e maiores de dezaseis anos. Pois ben, 
para poder facer efectivo no ámbito procesual ese dereito a LRXS dedica os apartados 
segundo e terceiro do art. 16 a regular esta peculiar situación xurídica, e concédelles 
capacidade procesual aos «traballadores maiores de dezaseis anos e menores de dezaoito 
respecto dos dereitos e intereses lexítimos derivados dos seus contratos de traballo e da 
relación de seguridade social» (art. 16.2 da LRXS), e «respecto dos dereitos de natureza 
sindical e de representación, así como para a impugnación dos actos administrativos que 
lles afecten» (art. 16.3 da LRXS), cando «legalmente non precisen para a celebración 
dos ditos contratos autorización dos seus pais, titores ou da persoa ou institución que 
os teña ao seu cargo, ou obtivesen autorización para contratar dos seus pais, titores 
ou persoa ou institución que os teña ao seu cargo conforme a lexislación laboral ou a 
lexislación civil ou mercantil respectivamente» (art. 16.2 da LRXS). Do mesmo modo, 
outórgaselles capacidade procesual «[a]os traballadores autónomos economicamente 
dependentes maiores de dezaseis anos» (art. 16.2 da LRXS).

4. A lexitimación procesual

Mentres a capacidade procesual se refire á xenérica aptitude para comparecer en 
calquera xuízo en defensa de dereitos e intereses lexítimos –que, como dixemos, ás 
veces se denomina co equívoco nome de lexitimación ad processum–, a lexitimación 
procesual –ou lexitimación ad causam– refírese á aptitude para comparecer nun xuízo 
concreto en atención á relación de cada parte co obxecto do proceso, que pode ser 
activa se esa relación configura a aptitude para demandar, ou pasiva se esa relación 
configura a aptitude para ser demandado. Como non podía ser doutro modo, á vista 
de que o art. 24.1 da Constitución española recoñece como dereito fundamental o de 
«todas as persoas [...] a obter a tutela efectiva dos xuíces e tribunais no exercicio dos 
seus dereitos e intereses lexítimos», o apartado 1 do art. 17 da LRXS concédelles a 
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lexitimación para «exercer accións ante os órganos xurisdicionais da orde social, nos 
termos establecidos nas leis» –isto é a lexitimación activa– a todos aqueles «titulares 
dun dereito subxectivo ou dun interese lexítimo». Tal lexitimación activa pode ser in-
dividual, de se alegar un dereito subxectivo ou un interese lexítimo individual, persoal 
e directo; ou colectiva, de se alegar un interese lexítimo colectivo, que pode ser persoal 
e directo se son identificables os prexudicados, ou difuso e indirecto se non o son.

Esta atribución xenérica de lexitimación activa, que non difire esencialmente da norma-
tiva procesual civil ou contencioso-administrativa, presenta especialidades no ámbito 
xudicial social que se tratan polo miúdo nos apartados 2 a 5 do art. 17 da LRXS.

4.1. Regras especiais para os sindicatos de traballadores e as asociacións 
empresariais

A LRXS preocúpase no seu art. 17.2 de atribuír lexitimación activa a sindicatos de 
traballadores e asociacións empresariais. Dunha maneira xenérica, no parágrafo pri-
meiro atribúelles lexitimación «para a defensa dos intereses económicos e sociais que 
lles son propios», o que non resulta ser máis que un reflexo normal e rutineiro do art. 7 
da Constitución española, sen ningún valor engadido. Con todo, a xurisprudencia vén 
esixindo desde antigo a necesidade de que esa xenérica lexitimación abstracta ou xeral 
dos sindicatos se proxecte dun modo particular sobre o obxecto do preito, mediante un 
vínculo ou unha conexión entre a organización que acciona e a pretensión exercida 
(STC 101/1996, do 11 de xuño). Trátase, en definitiva, de lles aplicar a estas persoas 
xurídicas asociativas singulares a mesma esixencia que se emprega con relación a 
calquera outra persoa física ou xurídica para recoñecerlle a aptitude de actuar nun 
proceso: ter un interese lexítimo. Por tanto, para a lexitimación procesual do sindicato, 
en canto aptitude para ser parte nun proceso concreto ou legitimatio ad causam, non 
abonda con que este acredite a defensa dun interese colectivo ou a realización dunha 
determinada actividade sindical, senón que debe existir ademais un vínculo especial 
e concreto entre o devandito sindicato e o obxecto do debate no preito de que se tratar 
(STC 112/2004, do 12 de xullo). Iso, pois a previsión legal non existía na antiga Lei 
de procedemento laboral (en diante LPL), é o que se di agora no parágrafo segundo 
do art. 17.2 da LRXS, en que se lles esixe aos sindicatos1, para o efecto de obteren 

1 E así debería suceder tamén coas asociacións empresariais, aínda que a norma non as mencione de 
maneira expresa.
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lexitimación activa en preitos en que «estean en xogo intereses colectivos dos traba-
lladores», «implantación suficiente no ámbito do conflito» e «un vínculo entre o dito 
sindicato e o obxecto do preito de que se trate».

O primeiro requisito cumprirase sempre que se «posúa un nivel de afiliación adecuado 
no ámbito de afectación do conflito» (STS do 12 de maio de 2009, RCUD 121/2008), é 
dicir, un mínimo de traballadores afiliados (ao noso entender o devandito nivel tamén 
dependerá do número de traballadores na empresa), mentres que o segundo existirá 
sempre que se constate un vínculo especial e concreto entre o devandito sindicato –os 
seus fins, a súa actividade etc.– e o obxecto de debate no preito de que se tratar; vínculo 
ou nexo que cumprirá ponderar en cada caso e que se plasma na noción de interese 
profesional ou económico, traducible nunha vantaxe ou nun beneficio certo, cualifica-
do e específico derivado da eventual estimación do recurso iniciado (STC 112/2004, 
do 12 de xullo). Así, por exemplo, un sindicato con delegados de persoal na empresa 
demandada que non fosen os suficientes para poder integrar a mesa negociadora do 
correspondente convenio colectivo e que non teña, pola mesma razón, representantes 
na comisión permanente ou noutras posibles comisións derivadas daquel, contará aínda 
con iso con lexitimación para defender un interese real, profesional e sindical, e velar 
polo cumprimento da normativa pactada no devandito convenio colectivo.

Ademais, sempre que os sindicatos e as asociacións empresariais gocen de lexitima-
ción activa nos termos expostos, a LRXS –no inciso final do parágrafo segundo do art. 
17.2– permítelles «comparecer e ser tidos por parte», ou sexa, outórgalles a calidade 
de intervenientes voluntarios, e comparecer en calquera momento do proceso, aínda 
que tal intervención non fará deterse ou retroceder «o curso das actuacións» (parágrafo 
segundo in fine do art. 17.2 da LRXS). Iso supón, ao noso entender, o outorgamento 
da plenitude de posibilidades de alegación e defensa en preito, incluída a de interpoñer 
recursos ou o remedio procesual que puidese proceder.

Tamén se lexitima os sindicatos –no parágrafo terceiro do art. 17.2– para actuaren, 
sempre «a través do proceso de conflito colectivo», en defensa dos dereitos e intereses 
dunha pluralidade de traballadores indeterminada ou de difícil determinación (ou o 
que é igual, cando non se trate dun conflito colectivo plural, aos cales se refire agora 
o art. 153.1 da LRXS), ou en defensa do dereito á igualdade de trato entre mulleres e 
homes en todas as materias atribuídas á orde social (entendemos, de novo, que cando 
os afectados constitúan unha pluralidade de persoas indeterminada ou de difícil deter-
minación). Atopámonos ante un suposto de intervención voluntaria.
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Outro suposto de intervención voluntaria témolo na execución de sentenzas. O art. 
240.1 da LRXS permítelles a aqueles que, sen figuraren como acredores ou debedores 
no título executivo (ou sen seren declarados sucesores duns ou outros), aleguen un 
dereito ou interese lexítimo e persoal que puidese resultar afectado pola execución 
que se trate de levar a cabo, intervir en condicións de igualdade coas partes nos actos 
que lles afecten. Pois ben, tratándose de sindicatos, ese interese lexítimo (neste caso, 
«interese colectivo») defínese agora no parágrafo cuarto do tan citado art. 17.2 como 
aquel tendente á «conservación da empresa e á defensa dos postos de traballo», como 
pode ocorrer ao executar sentenzas de despedimento colectivo.

4.2. Regras especiais para as organizacións de traballadores autónomos

Ao igual que sucede cos sindicatos de traballadores, o art. 17.3 da LRXS concédelles 
lexitimación activa –entendemos que como intervenientes voluntarios– ás «organi-
zacións de traballadores autónomos»2 para a defensa dos seus intereses colectivos, e, 
en particular, «para a defensa dos acordos de interese profesional asinados por elas», 
que son como convenios colectivos dos traballadores autónomos economicamente 
dependentes (véxase o art. 13 do Estatuto do traballador autónomo).

4.3. O Ministerio Fiscal

De acordo co art. 17.4 da LRXS, que repite o disposto no art. 6.1.6 da LAC, afírmase 
que «o Ministerio Fiscal estará lexitimado para intervir en todos aqueles supostos 
previstos nesta lei». Trátase dunha intervención necesaria, en canto que o Ministerio 
Fiscal deberá ser chamado necesariamente nos litixios relativos á impugnación de 
convenios colectivos (arts. 164.6 e 165.4 da LRXS, neste último caso se se tramita pola 
modalidade de conflito colectivo); a impugnación dos estatutos dos sindicatos e das 
asociacións empresariais ou a súa modificación (arts. 173.3 e 176 da LRXS); e sobre 
tutela dos dereitos fundamentais e as liberdades públicas (art. 177.3 da LRXS). En 
todos estes casos asume a posición de parte procesual, e de aí resulta: 1) que non é un 
simple informante, nin un mero coadxuvante, senón unha auténtica parte principal, en 
cuxa condición pode alegar, probar e recorrer con independencia das demais partes; 2) 
que debe ser citado ao acto do xuízo oral e a todas as demais actuacións (por exemplo, 

2 Aínda que sería máis correcto referirse a «asociacións de traballadores autónomos», que é a terminoloxía 
usada polo Estatuto do traballador autónomo no art. 19.
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será citado ao incidente de medidas cautelares); 3) que a súa ausencia de citación non 
se suple coa remisión das actuacións para a emisión de informe; e 4) que non adopta 
mimeticamente a postura de demandado, senón a que, conforme o actuado no xuízo 
oral, resulte máis axustada ao principio de legalidade.

4.4. Lexitimación para recorrer

Por último, o art. 17 da LRXS establece no apartado 53 o seguinte: «contra as resolucións 
que lles afecten desfavorablemente as partes poderán interpor os recursos establecidos 
nesta lei por ter visto desestimadas calquera das súas pretensións ou excepcións, por 
resultar delas directamente gravame ou prexuízo, para revisar erros de feito ou previr 
os eventuais efectos do recurso da parte contraria ou pola posible eficacia de cousa 
xulgada do pronunciamento sobre outros procesos ulteriores». Así, é perfectamente 
imaxinable a existencia de supostos en que as declaracións da resolución xudicial, 
contidas na súa fundamentación xurídica ou nos seus feitos declarados probados, xeren 
un prexuízo para a parte recorrente, con independencia absoluta do contido da parte 
dispositiva que lle pode ser favorable (STC 157/2003, do 15 de setembro). E é que 
prexuízo ou gravame non equivale a vencemento, senón que pode existir aínda no caso 
dun pronunciamento favorable, sempre que a parte vencedora vexa denegada algunha 
excepción que tivese interese en soster, ou cando haxa un interese preventivo, que é o 
que existe cando a parte que obtivo un fallo favorable recorre para soster no recurso 
unha excepción material ou procesual ante o eventual recurso da parte contraria, ou 
incluso cando o único que se pretenda sexa modificar a relación fáctica da sentenza 
recorrida por error ao valorar a proba.

5. A postulación procesual

A representación das partes no preito e a súa defensa en xuízo, que non debe confundirse 
coa representación dirixida a completar a capacidade procesual ou para comparecer en 
xuízo, ou dito doutro xeito, a postulación procesual, recóllese no capítulo II do título 
II do libro primeiro da LRXS, nos arts. 18 a 23, relativos á «intervención en xuízo» 
(art. 18), a «presentación da demanda e pluralidade de demandantes ou demandados» 

3 Nun lugar totalmente asistemático, xa que se trata dunha disposición común aos recursos e na súa sede 
lexislativa debería estar esta norma contida.
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(art. 19), a «representación polos sindicatos» (art. 20), a «intervención de avogado, 
graduado social colexiado ou procurador» (art. 21) e a «representación e defensa do 
Estado» (art. 22).

5.1. Intervención en xuízo

Ao contrario do que sucede noutras xurisdicións como por exemplo a civil, na social 
as partes poden comparecer en preito «por si mesmas» (art. 18.1 da LRXS), sempre 
que estean «no pleno exercicio dos seus dereitos civís», xa que doutro modo haberá 
que acudir ás regras sobre representación en xuízo do art. 16.5 da LRXS e 7 da LAC, 
que xa vimos ao analizar a capacidade procesual. En calquera caso, as partes sempre 
poden conferirlle a súa representación a avogado, procurador, graduado social colexiado 
ou calquera persoa que se atope no pleno exercicio dos seus dereitos civís (art. 18.1 
da LRXS). A representación pode outorgarse mediante poder notarial –de «escritura 
pública» fala o art. 18.1– ou por comparecencia apud acta ante o secretario xudicial. 
En calquera caso, aínda que para a LAC coa demanda é preciso achegar os documentos 
«que acrediten a representación que o litigante se atribúa» (art. 264.2 da LAC), na xu-
risdición social adoita facerse durante o preito, e se nel unha persoa física ou xurídica 
comparece atribuíndose unha determinada representación, terá que acreditala no xuízo.
Con todo, se a representación se lle outorgase a un avogado, o art. 18.2 da LRXS esixe 
seguir os trámites previstos naqueles casos en que o demandante pretende comparecer 
en preito asistido de avogado, é dicir, o actor debe anuncialo na demanda, e canto ao 
demandado, deberá poñelo en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito dentro 
dos dous días seguintes á súa citación no xuízo.

5.2. Presentación da demanda e pluralidade de actores ou demandados

A demanda laboral pode presentarse individualmente, mais tamén de modo conxunto 
nun só escrito ou en varios, e neste caso a súa admisión a trámite equivalerá á deci-
sión da súa acumulación, que non poderá denegarse salvo que as accións non sexan 
acumulables segundo esta lei (art. 19.1 da LRXS). Se a presentación é conxunta –o 
que constituirá unha excepción á norma xeral de posibilidade de comparecencia das 
partes por si mesmas–, os demandantes «deberán designar un representante común» 
(art. 19.2 da LRXS), que deberá ser necesariamente avogado, procurador, graduado 
social colexiado, un dos demandantes ou un sindicato, mediante «poder outorgado por 
comparecencia ante o secretario xudicial, por escritura pública ou mediante comparecen-
cia ante o servizo administrativo que teña atribuídas as competencias de conciliación, 
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mediación ou arbitraxe ou o órgano que asuma estas funcións» (art. 19.2 da LRXS). 
Ordena a norma ademais (aquí como o art. 264.2 da LAC) que xunto coa demanda se 
forneza o documento correspondente de outorgamento da representación.

Cando a acumulación de máis de dez demandas se dea con relación a un proceso xa 
iniciado (en que xa se presentaron varias demandas independentes), e teña lugar de 
oficio ou por instancia de parte por se tratar de demandas presentadas contra un mes-
mo demandado, ou cando unha ou varias demandas se presenten contra máis de dez 
demandados, «o secretario xudicial requiriraos para que designen un representante 
común, designación que pode recaer en calquera dos suxeitos mencionados no número 
anterior», isto é, en avogado, procurador, graduado social colexiado, un dos demandantes 
ou un sindicato (art. 19.3 da LRXS). A devandita designación efectuarase mediante 
comparecencia, á cal serán citados os actores polo secretario xudicial na dilixencia 
de acumulación, que terá lugar dentro dos catro días seguintes (art. 19.3 da LRXS), 
e se o día da comparecencia non asiste ningún dos citados en forma, procederase á 
designación do representante común, entendéndose que quen non compareza acepta o 
nomeamento efectuado polo resto.

Trátase, en calquera caso, dunha decisión de carácter potestativo, xa que calquera das 
partes pode expresar a súa vontade xustificada de comparecer por si mesma ou de 
designar un representante propio, diferenciado do designado de forma conxunta polos 
restantes actores ou demandados (art. 19.4 da LRXS). E o mesmo sucede agora –xa 
que a LPL gardaba silencio ao respecto– no suposto de demandas de carácter colec-
tivo que non afecten de modo directo e individual a traballadores determinados (por 
exemplo, en conflito colectivo), xa que neste caso os traballadores, para os efectos de 
emprazamento e comparecencia no proceso, deberán encontrarse representados polos 
seus representantes unitarios ou, de ser o caso, sindicais, agás se aqueles que indirec-
tamente puidesen resultar afectados polo resultado do preito deciden comparecer por 
si mesmos ou designar un representante propio (art. 19.5 da LRXS).

5.3. Representación polos sindicatos

As regras xerais de representación contan con especialidades –ou mellor, excepcións– se 
se trata dos sindicatos. Como afirmación de base, dise que os sindicatos de traballado-
res ou empregados públicos (entendemos que tamén as asociacións de traballadores 
autónomos) poderán actuar nun proceso en nome e interese dos traballadores e dos 
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funcionarios e o persoal estatutario afiliados a eles que así o autoricen, para a defensa dos 
seus dereitos individuais; recaen nos devanditos afiliados os efectos daquela actuación 
(art. 20.1 da LRXS), o que non é máis que unha aplicación extensiva do art. 18.1, pois se 
se lles permite aos traballadores conferirlle a súa representación a calquera persoa que 
estea en pleno exercicio dos seus dereitos civís, parece razoable incluír como posibles 
representantes os sindicatos. Porén, e aquí está a excepción, os sindicatos non necesitan 
acreditar que se lles conferiu ningunha autorización, por canto que abonda con acreditar 
coa demanda a condición de afiliado do representado e que se lle comunicou a vontade 
sindical de iniciar o preito (art. 20.2 da LRXS). A autorización presumirase concedida 
salvo declaración en sentido contrario do afiliado, e a única maneira de evitar a repre-
sentación é que así o manifeste este expresamente (art. 20.2 da LRXS). No caso de que 
non se outorgase esta autorización, o/a traballador/a ou empregado/a poderá esixir en 
«proceso social independente» as responsabilidades que procedan (art. 20.2 in fine da 
LRXS). Tal ausencia de autorización pode manifestarse «en calquera fase do proceso», 
mais en todo caso «na oficina xudicial», coa expresión do afiliado de que non recibiu a 
comunicación do sindicato ou de que, recibida, negou a autorización de actuación no 
seu nome, despois do cal «o xuíz ou tribunal, logo de audiencia do sindicato, acordará 
o arquivo das actuacións sen máis trámite» (art. 20.3 da LRXS).

Aínda que nada ten que ver coa representación procesual, a LRXS dedica o apartado 4 
do art. 20 a lles conceder o beneficio legal da xustiza gratuíta –o que exclúe igualmente 
o aboamento das taxas xudiciais, aínda que a norma non diga nada ao respecto– aos 
sindicatos, cando «exerzan un interese colectivo en defensa dos traballadores e benefi-
ciarios da Seguridade Social». Trátase dunha norma que do punto de vista sistemático 
estaría mellor incluída na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta 
(en diante LAXG). A norma tamén se preocupa por eximir os sindicatos de «efectuar 
depósitos e consignacións en todas as súas actuacións ante a orde social», o que non é 
outra cosa que a ampliación do privilexio que expresamente lles outorga a LRXS con 
relación aos recursos de casación e suplicación (véxase o art. 229.4), co que se evita 
o risco de que, en ausencia dunha concreta indicación legal, se puidese cuestionar 
para os titulares das accións colectivas en defensa dos intereses dos traballadores a 
exención de depósitos e consignacións nos recursos de reposición e noutros distintos 
dos de suplicación e casación. Favorécese deste modo –segundo afirma a exposición 
de motivos da LRXS– a intervención colectiva sindical que, nun plano de economía 
de recursos, fai innecesarios múltiples e custosos procesos individuais.
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5.4. Intervención de avogado, graduado social colexiado ou procurador

Non só as partes poden comparecer por si mesmas nos preitos laborais sen necesidade 
de representante, tamén se lles permite litigar sen necesidade de acudir asistidas de 
avogado ou graduado social, aínda que o máis normal na práctica forense é que se lle 
outorgue tanto a representación como a defensa a un deses profesionais. A LRXS, no art. 
21.1, é clara ao respecto: na instancia terá carácter facultativo «a defensa por avogado» 
–loxicamente colexiado, aínda que a norma non o indique– e «a representación técnica 
por graduado social colexiado»4. Cuestión distinta é que os traballadores queiran recorrer 
a sentenza, xa que en tal caso para acudir á suplicación «deberán estar defendidos por 
avogado ou representados tecnicamente por graduado social colexiado» (art. 21.1 da 
LRXS). Non resulta, no entanto, tan entendible que con ocasión do recurso de casa-
ción (así como nas actuacións procesuais ante o Tribunal Supremo) sexa «preceptiva 
a defensa de avogado» (art. 21.1 da LRXS), e queden excluídos os graduados sociais.
Sexa como for, se ao final as partes se deciden pola asistencia e defensa en xuízo por 
profesional colexiado, os gastos ocasionados correrán pola súa conta (art. 21.1 in fine 
da LRXS), e deberán aboar os honorarios do letrado ou do graduado social colexiado 
e os «dereitos respectivos», que son as custas do xuízo a que se refire o art. 241 da 
LAC, xa que a norma procesual laboral garda silencio ao respecto. Cómpre termos en 
conta, iso si, que na xurisdición social teñen dereito á asistencia xurídica gratuíta, alén 
daquelas persoas que acrediten insuficiencia de recursos para litigaren, as entidades 
xestoras e os servizos comúns da Seguridade Social, e os traballadores e beneficiarios 
do sistema de seguridade social, tanto para a defensa en xuízo como para o exercicio 
de accións para a efectividade dos dereitos laborais en procedementos concursais (art. 
2 da LAXG).

Loxicamente, ao se tratar dunha simple facultade das partes, se o demandante decide 
asistir a preito defendido por avogado –ou representado tecnicamente por graduado 
social colexiado, ou mesmo representado por procurador–, deberá manifestalo así na 
demanda (art. 21.2 da LRXS); e viceversa, se resulta ser finalmente o demandado o 

4 A diferenza entre a defensa e a representación técnica semella unha simple cuestión terminolóxica 
para deixar sentado que os avogados manteñen o monopolio da defensa en xuízo. En calquera caso a 
representación técnica é algo diferente á representación dirixida a completar a capacidade procesual para 
comparecer en xuízo a que se refire o art. 16 da LRXS, e entendemos que leva implícita a representación 
da parte no preito ou a postulación procesual a que se refire o art. 18, co cal esixe poder notarial ou apud 
acta, algo que non se lle require ao avogado cando se limita á defensa en xuízo sen asumir a postulación.
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que se decide pola asistencia técnica ou a representación legal, porá esta circunstancia 
en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes 
ao da súa citación para o xuízo (art. 21.2 da LRXS), co obxecto de que, trasladada 
tal intención ao actor, este poida estar representado tecnicamente por graduado social 
colexiado ou representado por procurador, ou incluso designar avogado noutro prazo 
igual. A razón para iso non é outra que a de permitir a igualdade de armas procesuais, 
de tal maneira que se non é así, calquera das partes deberá indicalo no acto do xuízo 
efectuando a correspondente protesta, para o efecto dunha posterior solicitude de nu-
lidade de actuacións en suplicación ou casación, malia que se prevé en tales casos que 
o xulgador a quo determine a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto do xuízo 
de avogado, procurador ou graduado social colexiado (art. 21.2 da LRXS).

De acordo co art. 21.3 da LRXS, se tal circunstancia se presenta «en calquera outra 
actuación, diversa ao acto do xuízo», por exemplo, en conciliación, de tal maneira que 
calquera das partes pretenda actuar asistida de letrado, «o secretario xudicial adoptará 
as medidas oportunas para garantir a igualdade das partes» (art. 21.3 da LRXS). Aínda 
que a norma garde silencio ao respecto, resulta lóxico presumir que a previsión legal 
deberá ampliarse a todos aqueles supostos nos cales calquera das partes se encontre re-
presentada tecnicamente por graduado social colexiado ou representada por procurador. 
Nesta ocasión, a norma insta o secretario xudicial a adoptar as medidas oportunas para 
garantir a igualdade das partes, malia que sen concretalas; con todo, parece razoable 
entender que estas se encamiñarán a que a outra parte conte con similares posibilida-
des de representación e defensa, o que dará lugar á suspensión ou ampliación do acto 
procesual de que se tratar.

En calquera caso, aínda que o art. 21.1 da LRXS se refira en exclusiva ao actor, as 
partes poden solicitar a designación de avogado a través da quenda de oficio. Na orde 
social, tanto os traballadores e beneficiarios do sistema de seguridade social como os 
funcionarios e o persoal estatutario –estes, conforme dispón hoxe o art. 21.5 da LRXS, 
e sempre que a súa comparecencia no preito se efectúe na súa condición de empregados 
públicos– gozan do dereito á asistencia xurídica gratuíta, ao abeiro do disposto no art. 
2 da LAXG, polo que a súa defensa en preito é gratuíta.

Importante é termos en conta que en tales casos haberá que suspender os prazos de 
caducidade ou interromper a prescrición das accións (art. 21.4 da LRXS). O dies a 
quo do prazo será, como é lóxico, o seguinte a aquel en que se solicite o dereito á 
asistencia xurídica gratuíta (que regula o art. 12 da LAXG); e o dies ad quem aquel 
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no cal a Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta dite a correspondente resolución. 
Debe advertirse, no entanto, que «a solicitude de nomeamento de avogado de oficio 
non produce por si soa a suspensión do prazo de caducidade se, con anterioridade á 
notificación da devandita designación ao actor, este interpón a demanda» (STS do 18 
de xullo de 2012, RCUD 3449/2012). Igualmente debe terse en conta que segundo 
dispón o art. 21.4 da LRXS, «cando o avogado designado para un proceso considere 
insostible a pretensión, deberá seguir o procedemento previsto nos arts. 32 a 35 da 
Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta», o que vén supoñer, en 
suma, a necesidade de que o letrado o comunique á Comisión de Asistencia Xurídica 
Gratuíta, expoñendo os motivos xurídicos en que fundamenta a súa decisión, para que 
se proceda, se é oportuno, ao nomeamento dun segundo avogado.

Polo demais, o art. 21 da LRXS establece, no apartado 5, que «os funcionarios e o 
persoal estatutario na súa actuación ante a orde xurisdicional social como empregados 
públicos gozarán do dereito á asistencia xurídica gratuíta nos mesmos termos que os 
traballadores e beneficiarios do sistema de seguridade social».

5.5. Representación e defensa do Estado

Tratándose do Estado ou de entidades do sector público, a súa representación e defensa 
en xuízo corresponderá ao corpo xurídico que sinale a normativa correspondente (art. 
22.1 da LRXS). Así, por exemplo, o asesoramento e a representación e defensa en xuízo 
do Estado e dos seus organismos autónomos, e igualmente dos órganos constitucionais, 
se as súas normas internas non establecen un réxime especial propio, corresponderán 
aos avogados do Estado integrados no Servizo Xurídico do Estado, segundo dispón a 
Lei 52/1997, do 27 de novembro, de asistencia xurídica ao Estado e institucións pú-
blicas. No caso das entidades xestoras e os servizos comúns da Seguridade Social, a 
particularidade máis sinalada é que, ademais do Corpo de Letrados da Administración 
da Seguridade Social, a norma habilita a Administración pública para que en «supostos 
determinados» (art. 22.2 da LRXS) poida conferir a súa representación a avogado, 
procurador, graduado social colexiado ou calquera persoa que se encontre no pleno 
exercicio dos seus dereitos civís, ou ben poida «designarse avogado para o efecto» 
(art. 22.2 da LRXS). É dicir, que mentres que a representación en xuízo se lle pode 
outorgar a calquera das persoas mencionadas no art. 18 da LRXS, a defensa en xuízo 
só pode ser exercida por avogado, o cal –considerando que a interposición de casación 
ordinaria ou unificadora só pode vir asinada por un avogado, arts. 210.1 e 223.2 da 
LRXS– parece ter como finalidade a de poder esgotar todas as instancias xudiciais sen 
necesidade de modificar a defensa letrada.
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6. Intervención e chamada a xuízo do FOGASA

O FOGASA goza dunha especial posición nos preitos laborais, ao se tratar dun or-
ganismo autónomo de carácter administrativo, adscrito ao Ministerio de Emprego e 
Seguridade Social, cuxa finalidade principal resulta facer efectivos, logo da instrución 
do expediente para a comprobación da súa procedencia, os salarios, incluídos os de 
tramitación, pendentes de pagamento por causa de insolvencia, suspensión de paga-
mentos, quebra ou concurso de acredores dos empresarios, na contía e forma e cos 
límites previstos no art. 33 do ET e no Real decreto 505/1985, do 6 de marzo, sobre 
organización e funcionamento do Fondo de Garantía Salarial. De aí que a LRXS dedique, 
dentro do título II do libro primeiro, o capítulo III á «intervención e chamada a xuízo 
do Fondo de Garantía Salarial», con dous heteroxéneos e amplos preceptos –arts. 23 
e 24– ao longo dos cales se regulan cuestións tales como os actos de comunicación, a 
práctica anticipada de proba ou a execución de sentenzas.

6.1. Intervención xudicial voluntaria e necesaria do FOGASA

Ao igual que sucede cos sindicatos, a LRXS comeza a regulación do FOGASA coa 
afirmación xeral de que «cando resulte necesario en defensa dos intereses públicos que 
xestiona e para exercer as accións ou recursos oportunos, poderá comparecer como 
parte en calquera fase ou momento da súa tramitación, naqueles procesos dos cales se 
poidan derivar prestacións de garantía salarial, sen que tal intervención faga retroceder 
nin deter o curso das actuacións» (art. 23.1 da LRXS). Por iso, o art. 23.2 da LRXS 
ordena que lle sexan notificadas ao FOGASA «as resolucións de admisión a trámite, 
sinalamento da vista ou incidente e demais resolucións, incluída a que poña fin ao trá-
mite correspondente, cando poidan derivar responsabilidades para este». Igualmente, 
o FOGASA «poderá impugnar os laudos arbitrais, as conciliacións extraxudiciais ou 
xudiciais, as conformidades e as transaccións aprobadas xudicialmente, se de tales 
títulos poden derivar obrigas de garantía salarial, para cuxo efecto a autoridade que 
os dite ou aprobe lle dará traslado destes nos ditos casos» (art. 23.4 in fine da LRXS).

En calquera deses casos, trátase dunha intervención voluntaria («poderá»), distinta das 
obrigatorias que recollen os apartados 2 e 4 do art. 23 da LRXS. Dun lado, «en supostos 
de empresas incursas en procedementos concursais, así como das xa declaradas insol-
ventes ou desaparecidas, e nas demandas das cales poida derivar a responsabilidade 
prevista no número 8 do artigo 33 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballa-
dores, o secretario xudicial citará como parte o Fondo de Garantía Salarial e daralle 
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traslado da demanda co fin de que este poida asumir as súas obrigas legais e instar o 
que conveña en dereito» (art. 23.2 da LRXS). E, doutro lado, «o Fondo de Garantía 
Salarial terá a consideración de parte na tramitación dos procedementos arbitrais, para 
os efectos de asumir as obrigas previstas no artigo 33 do ET» (art. 23.4 da LRXS).

6.2. Natureza xurídica da intervención do FOGASA

Tanto se a intervención é voluntaria como se é necesaria, o FOGASA, que normalmente 
actuará ao lado da parte demandada, pois a absolución desta determinaría a inexistencia 
da súa responsabilidade, «disporá de plenas facultades de actuación no proceso como 
parte e pode opor toda clase de excepcións e medios de defensa, mesmo os persoais do 
demandado, e cantos feitos obstativos, impeditivos ou modificativos poidan dar lugar á 
desestimación total ou parcial da demanda, así como propor e practicar proba e interpor 
toda clase de recursos contra as resolucións interlocutorias ou definitivas que se diten» 
(art. 23.3 da LRXS). Trátase dunha novidade incorporada ao texto da LRXS, que non 
existía na LPL, para acabar dunha vez por todas coa polémica acerca da posición do 
FOGASA no proceso laboral, que se cualificaba –e pode seguir cualificándose– como 
atípica e peculiar, en canto que «sendo en principio un interveniente adhesivo simple», 
é dicir, un coadxuvante, «participa de facultades que son propias do litisconsorcial», 
dado que «a súa natureza xurídica pública como institución de garantía legal subsidiaria 
e pola defensa dos fondos públicos cuxa xestión ten encomendada [...] só pode levala 
a cabo eficazmente se se lle outorgan todos os poderes procesuais necesarios para iso» 
(STS do 22 de outubro de 2002, RCUD 132/2002).

Outra novidade da LRXS fronte á LPL –que vén ser a outra cara da moeda da atribución 
de amplas facultades procesuais ao FOGASA, ao se lle impoñer a carga de usalas no 
seu momento procesual oportuno– é que, «nos supostos do número 2 deste artigo, así 
como cando compareza en xuízo en virtude do disposto no número 1», é dicir, nos 
supostos de intervención necesaria, tanto se comparece como se non, e nos supostos de 
intervención voluntaria, mais só se comparece, se lle impón ao FOGASA «alegar todos 
aqueles motivos de oposición que se refiran á existencia da relación laboral, circunstan-
cias da prestación, clase ou extensión da débeda ou á falta de calquera outro requisito 
procesual ou substantivo» (parágrafo primeiro do art. 23.5. da LRXS). Obviamente, 
os xuíces deberán resolver acerca de todas as cuestións formuladas polo FOGASA no 
preito, o cal, se fosen estimadas, «dará lugar ao pronunciamento que corresponda ao 
motivo de oposición alegado, segundo a súa natureza, e á exclusión ou redución da 
débeda, e afecta a todas as partes» (parágrafo primeiro in fine do art. 23.5 da LRXS).
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Se se trata de excepcións de caducidade ou prescrición da acción, a súa estimación 
dará lugar á absolución do empresario e do FOGASA, e iso con independencia de se as 
alegou un ou o outro, ou de se a caducidade se apreciou de oficio. Non obstante, se se 
apreciase a interrupción da prescrición por existir unha reclamación extraxudicial fronte 
ao empresario ou o recoñecemento por este da débeda, tales circunstancias non terán 
efectos interruptivos da prescrición fronte ao FOGASA e este será absolto, sen prexuízo 
do pronunciamento que proceda fronte ao empresario, agás que o recoñecemento da 
débeda tivese lugar ante un servizo administrativo de mediación, arbitraxe ou concilia-
ción, ou en acta de conciliación nun proceso xudicial, en cuxo caso a interrupción da 
prescrición tamén lle afectará ao FOGASA (parágrafo segundo do art. 23.5 da LRXS).

Non entanto, se non utilizou no momento procesual oportuno as súas facultades proce-
suais, o FOGASA non poderá cuestionar con posterioridade o decidido na sentenza xu-
dicial. Tal vinculación non coñece matices naqueles supostos de intervención necesaria 
do FOGASA, como así ordena o art. 23.6 da LRXS, de tal maneira que nun hipotético 
proceso posterior relativo á súa responsabilidade o FOGASA se encontrará con que a 
sentenza goza do efecto (positivo ou negativo) da cousa xulgada material ex art. 222.1 
e 4 da LAC. Nos demais casos, é dicir, cando a intervención sexa voluntaria, e iso tanto 
se compareceu como se non, o FOGASA tamén estará vinculado «no procedemento 
relativo á prestación de garantía e ante o traballador polo título xudicial que determinase 
a natureza e contía da débeda empresarial, sempre que concorran os requisitos para a 
prestación de garantía salarial e sen prexuízo dos recursos ou impugnacións que puidese 
ter deducido no procedemento seguido fronte ao empresario, aínda que poderá exercer 
accións contra quen considere verdadeiro empresario ou grupo empresarial ou calquera 
persoa interposta ou contra aqueles que puidesen ter contribuído a xerar prestacións 
indebidas de garantía salarial» (igualmente, art. 23. 6 da LRXS).

6.3. O proceso de reclamación de prestacións de garantía salarial

A determinación da concorrencia dos requisitos necesarios para a prestación de garantía 
salarial, segundo o disposto no artigo 33 do ET, «non será obxecto do procedemento 
xudicial que se dirixa contra o empresario para a determinación da débeda, senón do 
procedemento administrativo ante o Fondo de Garantía, e se é o caso, do proceso xudi-
cial ulterior que resolva sobre a solicitude de prestación de garantía salarial» (parágrafo 
terceiro do art. 23.5 da LRXS). E é que, determinada a débeda no xuízo seguido contra 
o/a empresario/a, coa intervención necesaria ou voluntaria do FOGASA, ou sen a súa 

ricArdo-Pedro roN lAtAs e José-ferNANdo lousAdA ArocheNA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 303-327



323

intervención, o/a traballador/a debe reclamarlle as prestacións de garantía salarial ao 
FOGASA, que seguirá un expediente administrativo cuxa resolución pode ser impug-
nada ante a xurisdición social. Será nese procedemento seguido contra o FOGASA 
–pois non é necesario demandar o/a empresario/a– onde se discutirá a concorrencia 
dos requisitos necesarios para a prestación de garantía salarial, segundo o disposto no 
artigo 33 do ET.

Pensando neste procedemento, o art. 23.7 da LRXS establece unha rechamante pre-
sunción iuris tantum segundo a cal «as afirmacións de feito contidas no expediente e 
nas cales se fundamentase a resolución deste farán fe, salvo proba en contrario» nos 
«procedementos seguidos contra o Fondo de Garantía Salarial ao abeiro da lexisla-
ción laboral». A respecto disto mantivo o Tribunal Constitucional que «non vulnera o 
principio de igualdade o lexislador cando recorre á técnica das presuncións legais tras 
valorar a confianza depositada nun órgano público [...] e menos aínda se se lle permite 
á parte contraria destruír a presunción legal mediante a oportuna actividade probato-
ria»; ora ben, cando «a orixe da obriga de pagamento subsidiario do Fondo proceda do 
recoñecemento das indemnizacións nunha sentenza previa, as circunstancias de feito 
que consten probadas nela deben prevalecer para os efectos probatorios na posterior 
reclamación xudicial contra o FOGASA fronte ás que figuren no expediente adminis-
trativo» (STC 90/1994, do 17 de marzo).

6.4. Remisión de antecedentes

En último lugar, o art. 23 da LRXS –de contido altamente heteroxéneo, como vi-
mos– contén no apartado 8 dúas regras que deberon encontrar quizais a súa situación 
sistemática noutro lugar da lei, por exemplo, ao tratar as probas. Segundo a primeira, 
e co fin de lle proporcionar ao xulgador todos os elementos de xuízo necesarios en 
preito para que as partes obteñan unha tutela xudicial realmente efectiva, habilítase os 
xuíces e tribunais para solicitaren do FOGASA –mesmo sen que sexa parte no prei-
to– os «antecedentes de que dispoña en relación cos feitos obxecto do procedemento 
nos procesos en que puidese derivarse responsabilidade para o devandito organismo». 
Segundo a segunda, o propio FOGASA, aínda que non se presentase nas actuacións, 
«poderá igualmente achegar os devanditos antecedentes [...] en canto poida afectar á 
prestación de garantía salarial, e para os fins de completar os elementos de coñecemento 
do órgano xurisdicional na resolución do asunto» (art. 23.8 da LRXS).
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6.5. Pagamento de prestacións polo FOGASA

O art. 33.4 do ET establece, a favor do FOGASA, o dereito ao reembolso fronte ao 
empresario das cantidades satisfeitas aos traballadores, para cuxo efecto se subrogará 
obrigatoriamente nos dereitos e accións destes e tales cantidades conservarán o carácter 
de créditos privilexiados. Coa finalidade de facer efectivo ese dereito ao reembolso, 
a LRXS establece que «se o pagamento das prestacións legalmente a cargo do Fondo 
de Garantía Salarial se tiver producido con anterioridade ao inicio da execución, ao 
se instar esta, en subrogación dos dereitos e accións dos traballadores que figuren no 
título executivo, deberase acreditar fidedignamente o aboamento das cantidades sa-
tisfeitas e que estas corresponden, en todo ou en parte, ás recoñecidas no título» (art. 
24.1 da LRXS). Despachada a execución, o secretario xudicial ditará decreto en que 
conste a subrogación producida, «que se notificará aos traballadores afectados ou aos 
seus representantes, aos cales, por se puideren conservar créditos derivados do propio 
título fronte á empresa executada pola parte non satisfeita polo Fondo, se lles ofrecerá 
a posibilidade de se constituír como executantes no prazo de quince días», e «as can-
tidades obtidas aboaranse rateadas entre o Fondo e os traballadores en proporción aos 
importes dos seus respectivos créditos» (art. 24.2 da LRXS).

7. Principio de gratuidade e proceso laboral

7.1. Dereito á xustiza gratuíta

Con anterioridade á LAXG, a LPL establecía no seu art. 25 que «a xustiza se administrará 
gratuitamente, ata a execución de sentenza», aínda que, a pesar da ampla redacción, 
isto só se aplicaba á instancia, pois en suplicación e en casación había custas, como as 
segue habendo segundo o actual art. 235 da LRXS. Fronte a ese sistema obxectivo de 
gratuidade do proceso para todos os que nel interveñen, a LAXG –que derrogou o art. 
25 da LPL– optou por un sistema subxectivo de recoñecemento do dereito á xustiza 
gratuíta a certos suxeitos, en liña co establecido no art. 119 da Constitución española, 
onde se distingue o dereito á xustiza gratuíta por recoñecemento legal e por insuficiencia 
de recursos para litigar. Así as cousas, o proceso laboral deixou de ser de balde para 
os intervenientes, aínda que, pola amplitude con que se proxectan sobre o proceso la-
boral os supostos de recoñecemento legal do dereito á xustiza gratuíta abranguidos na 
LAXG, siga séndoo para a maioría dos que nel interveñen; e, para os que non o sexa, 
cabe solicitalo pola insuficiencia de recursos para litigar.
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a) Por recoñecemento legal, a xustiza gratuíta recoñéceselles aos seguintes suxeitos na 
orde social: 1) as entidades xestoras e os servizos comúns da Seguridade Social; 2) os 
traballadores e beneficiarios do sistema da Seguridade Social, tanto para a defensa en 
xuízo como para o exercicio de accións para a efectividade dos dereitos laborais nos 
procedementos concursais; 3) as vítimas de violencia de xénero naqueles procesos que 
teñan vinculación con súa condición de vítimas, ou deriven ou sexan consecuencia de 
tal condición; e 4) os que a causa dun accidente acrediten secuelas permanentes que lles 
impidan totalmente a realización das tarefas da súa ocupación laboral ou profesional 
habitual e requiran a axuda doutras persoas para levaren a cabo as actividades máis 
esenciais da vida diaria, cando o obxecto do litixio sexa a reclamación de indemnización 
polos danos persoais e morais (art. 2 da LAXG).

Lembremos, ademais, que gozarán do beneficio legal da xustiza gratuíta: 1) os sindicatos 
cando exerciten un interese colectivo en defensa dos traballadores e beneficiarios da 
Seguridade Social (art. 20.4 da LRXS); e 2) os funcionarios e o persoal estatutario na 
súa actuación ante a orde xurisdicional social como empregados públicos nos mesmos 
termos que os traballadores e beneficiarios do sistema da Seguridade Social (art. 21.5 da 
LRXS), co cal estamos ante outros recoñecementos legais do dereito á xustiza gratuíta 
que deberían estar na LAXG, e non na LRXS.

b) Por insuficiencia de recursos para litigar, a xustiza gratuíta recoñéceselles aos 
seguintes suxeitos na orde social: 1) os cidadáns españois, os nacionais dos demais 
estados membros da Unión Europea e os estranxeiros que se atopen en España, cando 
acrediten insuficiencia de recursos para litigar; e 2) as asociacións de utilidade pública e 
as fundacións inscritas no rexistro público correspondente, cando acrediten insuficien-
cia de recursos para litigar (art. 2 da LAXG, en relación cos seus arts. 3 a 5, onde se 
define o que é esa insuficiencia, e cos seus arts. 9 a 21, onde se regula a competencia e 
o procedemento para o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta). Dada 
a amplitude da xustiza gratuíta por recoñecemento legal na orde xurisdicional social, 
o dereito á xustiza gratuíta por insuficiencia de recursos para litigar soamente resulta 
aplicable aos empresarios.

Segundo o art. 6 da LAXG, no que resulta aplicable ao procedemento laboral, o con-
tido do dereito á asistencia xurídica gratuíta sinteticamente comprende as seguintes 
prestacións: 1) asesoramento e orientación gratuítos previos ao proceso para aqueles 
que pretendan reclamar a tutela xudicial dos seus dereitos e intereses, cando teñan por 
obxecto evitar o conflito procesual ou analizar a viabilidade da pretensión; 2) defensa 
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e representación gratuítas por avogado/a e procurador/a no procedemento xudicial, 
cando a intervención destes profesionais sexa legalmente preceptiva ou cando, non o 
sendo, sexa expresamente requirida polo xulgado ou tribunal mediante auto motivado 
para garantir a igualdade das partes no proceso (o cal se traduce, no proceso laboral, 
na defensa e representación gratuíta por avogado/a no procedemento xudicial, e así 
se deriva do que se afirma no art. 21.4 da LRXS); 3) inserción gratuíta dos anuncios 
ou edictos que, no curso do proceso, deban publicarse en periódicos oficiais precep-
tivamente; 4) exención do pagamento de taxas xudiciais, así como do pagamento de 
depósitos necesarios para a interposición de recursos; 5) asistencia pericial gratuíta; 6) 
obtención gratuíta de copias, testemuños, instrumentos e actas notariais; e 7) redución 
do 80%, ou exención se o interesado acredita ingresos por debaixo do salario mínimo 
interprofesional, de determinados dereitos arancelarios.

Introduce a LRXS dúas precisións extensivas no tocante ao contido da xustiza gratuíta 
no art. 6 da LAXG. Unha, a exención da obriga de constituír os depósitos, caucións, 
consignacións ou calquera outro tipo de garantía previsto nas leis para recorrer, que se 
lles recoñece aos sindicatos e aos que tivesen recoñecido o beneficio de xustiza gratuíta, 
esténdese así mesmo ao Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e as 
entidades de dereito público con personalidade xurídica propia vinculadas ou depen-
dentes deles, e tamén ás entidades de dereito público reguladas pola súa normativa 
específica e os órganos constitucionais (art. 229.4 da LRXS). Dúas, non se imporán 
custas nos recursos de suplicación e casación a aqueles que gocen do beneficio da 
xustiza gratuíta ou cando se trate de sindicatos, ou de funcionarios públicos ou persoal 
estatutario que deban exercitar os seus dereitos como empregados públicos ante a orde 
social (art. 235.1 da LRXS).

7.2. As taxas xudiciais

A Lei 10/2012, do 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas no ámbito 
da Administración de Xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e de Ciencias 
Forenses, introduciu unhas taxas no proceso laboral que gravan exclusivamente a 
interposición de recursos de suplicación e casación5, nunha contía fixa de 500 € para o 
primeiro e 750 € para o segundo, á cal se sumará unha contía variable determinada en 
función do 0,5% da contía do litixio até un millón de euros, e do 0,25% no que exceda, 

5 Co cal queda exento o procedemento en instancia.
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cun máximo total de 10 000 € de contía variable. A norma prevé expresamente a esixen-
cia desas taxas xudiciais aos traballadores, malia que cunhas determinadas reducións 
porcentuais. Ora ben, lembremos que a LAXG mantén o dereito dos traballadores á 
xustiza gratuíta por recoñecemento legal, e este leva aparellada como contido legal a 
exención do pagamento de taxas xudiciais. Ante tal manifesta contradición, o Pleno 
da Sala do Social do Tribunal Supremo, no Acordo non xurisdicional do 5 de xuño de 
2013, conveu que as taxas xudiciais non eran esixibles aos traballadores nos recursos de 
suplicación e casación, solución que estendeu aos beneficiarios da Seguridade Social, 
aos funcionarios ou persoal estatutario, así como aos sindicatos. Deste modo, as taxas 
xudiciais aplícanse exclusivamente ás empregadoras sen dereito á xustiza gratuíta e 
só para a suplicación e a casación.
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Resumo

Na actualidade prodúcense moitos accidentes durante as operacións de amarre dos buques. 
O deseño das máquinas e os cabrestantes de amarre xoga un papel importante á hora de reducilos. 
Adicionalmente, a situación do persoal sobre as cubertas dos buques é outro factor que axudará 
á redución dos accidentes acontecidos a bordo.

Palabras chave: buque, cabo, cabrestante, máquina de amarre, persoal.

Abstract

In recent years, many accidents are occurring during mooring operations of vessels. The capstan 
and winches design and the crew situation on the deck of ships are two factors that may reduce 
the number of accidents inboard.

Keywords: Ships, Ropes, Capstan, Winches, Crew.
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1. Máquinas de amarre e cabrestantes

As máquinas de amarre dos buques, tamén coñecidas como guinchos, guinches ou 
winches, son as encargadas de aloxar as estachas dos buques durante as operacións de 
amarre. Adoitan ser accionadas por un eixe horizontal polo xeral compartido co molinete 
da áncora, este último utilizado para a manobra de fondeadura. Por outra banda, a 
diferenza existente entre os guinchos e os cabrestantes radica en que os segundos son 
movidos e impulsados por eixes verticais.

Figura 1. Guincho de amarre combinado (tambor de amarre e molinete para fondear)

Fonte: elaboración propia

A Circular MSC/1175 da Organización Marítima Internacional (IMO, 2005) establece 
que a resistencia do equipo do cabrestante debe ser, cando menos, de 1,25 veces a forza 
de tracción máxima que se lle esixa a este, e nunca menor de 1,25 veces a carga de 
rotura da amarra que traballe sobre o cabrestante. Isto tradúcese en que se espera que, 
en caso de ser necesario, rompa antes a amarra que o propio equipo. Os cabrestantes 
son máis versátiles en canto á dirección das liñas que poden conter, mais os barcos 
acostuman estar deseñados con ambos os equipos.
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Figura 2. Diferenzas entre o eixe dun guincho e o dun cabrestante

Fonte: Clark (2009)

A parte do cabirón ou tambor que non está en contacto coa amarra adoita pintarse con 
cores rechamantes, para destacar o equipo. En calquera caso, a parte por onde pasa e 
corre a amarra non debe ser pintada nunca.

O diámetro do cabirón debe ser o adecuado para as estachas que traballen sobre el. A 
norma internacional ISO 3730 (ISO, 2012) para guinchos de amarre establece que, para 
as liñas de cable, o diámetro do tambor debe ser cando menos dezaseis veces maior 
que o do cable que traballará por el. Aínda que este principio non se aplica ás amarras 
de fibra, moitas das cales poden manipularse en diámetros de tambor só oito veces 
maiores que o da amarra, ás veces o diámetro do tambor pode chegar a ser doce veces 
o da estacha nalgúns equipos complexos. Con todo, o diámetro do tambor no extremo 
polo que se traballa coa estacha adoita ser menor dun metro, xa que, pola contra, sería 
demasiado incómodo dar manualmente voltas ao redor do tambor.

O número de voltas necesarias para aloxar o cabo dependerá da carga existente na 
estacha e das características de fricción da amarra. Os cabos con menor coeficiente de 
fricción (é dicir, os máis esvaradíos) requirirán máis voltas para crearen unha fricción 
suficiente para aguantar o cabo. Isto é máis evidente se comparamos un cabo de aramida 
de alto módulo (HMPE) con outro de polipropileno, nylon ou fibra de poliéster. As liñas 
de amarre de alto módulo (que son moito máis pequenas en diámetro para a mesma 
carga de rotura) xeralmente requiren cinco voltas para lograr un aguante satisfactorio.
Os cabrestantes poden guiar estachas desde e cara a calquera dirección do plano 
horizontal, acción que está moi limitada no caso dos guinchos por disporen estes dun 
eixe horizontal. Un cabrestante pode encarreirar as amarras en calquera dirección sen 
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necesidade de utilizar unha guía con pedestal, sempre que o cabrestante estea a unha 
altura axeitada por encima da cuberta e non existan obstáculos entre o cabrestante e a 
guía. A Circular MSC/1175 da Organización Marítima Internacional antes citada (IMO, 
2005) esixe que un cabrestante e a súa estrutura de apoio sexan o suficientemente 
resistentes para soportar sequera o 125% da forza de tracción máxima do cabrestante.

Figura 3. Guía da amarra con pedestal

Fonte: elaboración propia

Como diciamos, os guinchos non son tan versátiles como os cabrestantes á hora de 
manipular as amarras, e polo xeral están equipados cun cabirón auxiliar que vai unido 
a un molinete para a fondeadura. Así as cousas, os criterios mínimos de resistencia 
serán os esixidos polo elemento principal, ben sexa o de amarre ou o de fondeadura.

A manipulación dunha liña de amarre nun tambor ou cabirón pode requirir a presenza 
de tres ou máis membros da tripulación, en función da lonxitude e o tipo da liña de 
amarre. Por este motivo, cómpre que o chan da cuberta da estación de amarre estea 
dotado de pintura antiescorregadiza, xa que os usuarios deben manter un bo equilibrio, 
sobre todo na eventualidade de que a amarra escape das súas mans.
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Figura 4. Cabrestante con eixe vertical

Fonte: <http://www.italwinch.com>

A norma ISO 3730 esixe que os guinchos de amarre (de tensión non automática) deban 
cumprir cos seguintes criterios:

a) A velocidade nominal dun guincho para un deseño (diámetro e carga no tambor) 
correspondente a un determinado valor de carga de rotura mínima da amarra (MBL) 
non debe ser inferior aos valores dados pola táboa incluída na norma ISO 3730.
b) tambor non debe exceder os valores dados pola táboa na norma ISO 3730 para o 
deseño da amarra cando está novo e con só unha capa de voltas no tambor.
c) guincho debe ser capaz de cobrar un cabo a unha velocidade de cando menos 0,5 
m/s cando só haxa unha capa de estacha sobre o tambor.
d) A velocidade lenta do guincho debería ser capaz de manter e non superar a metade 
da súa velocidade nominal (ou 0,15 m/s, o que sexa menor).
e) As máquinas deben incorporar un freo que se active automaticamente no momento 
en que se pase o control á posición de parada. O freo debe ser capaz de manter o 150% 
da carga do tambor e de deter este na súa velocidade máis rápida, sen sufrir danos. Os 
freos montados para guinchos de accionamiento eléctrico deben ser capaces de operar 
sen necesidade de alimentación do guincho.
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Figura 5. Guincho con tambor e cabirón

Fonte: elaboración propia

Debemos salientar, con todo, que existen contradicións importantes dentro da norma 
ISO 3730, en concreto no tocante aos valores de carga de tambor tabulados na norma. 
Estes valores, como pode comprobarse na táboa seguinte, son aproximadamente o 25% 
da MBL de deseño do cabo de amarre, cando a norma establece que a carga do tambor 
non debe exceder do 33% da MBL.

Táboa 1. Resumo do rendemento dun guincho de amarre

Fonte: ISO (2012)

 Nominal Drum load* kN Nominal speed m/s Minimum breaking
    strength of the rope kN

 5 50 0.25 204.2
 8 80 0.25 305.0
 12 125 0.20 426.0
 16 160 0.20 645.2
 20 200 0.16 816.5
 25 250 0.16 816.5
 32 315 0.16 1219.2
 40 400 0.13 1451.8
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2. Disposicións da máquina de amarre e o cabrestante

A capacidade que ten de cobrar a amarra un guincho está determinada polo seu torque, 
é dicir, o momento de xiro que o motor pode exercer sobre o tambor. Este debe ser igual 
ao par de xiro oposto da tensión dunha liña contra o perímetro do tambor do guincho, 
para mover a liña a un ritmo constante.

Se a tensión de liña dentro do rango lineal de calquera das curvas de funcionamento 
aumenta e vai máis lento, o guincho incrementa o par motor para resistir aínda máis. 
Pola contra, se a tensión se reduce e o guincho comeza a acelerar, a seguir o par motor 
tamén se reduce para aguantar o exceso de velocidade. Unha diminución notable 
do funcionamento do guincho indica que está a piques de estancarse nese nivel de 
velocidade. Cómpre termos en conta tamén que a tracción máis alta non se produce 
necesariamente no axuste da velocidade máis baixa.

Os diferentes dispositivos de transmisión (eléctricos, hidráulicos ou de vapor) teñen 
cadansúas características propias de par de torsión, e é importante deixar claro se as 
características de par dunha máquina son as mesmas en ambos os sentidos de xiro.

Doutro lado, ao seleccionar a posición correcta para conducir a amarra pode conseguirse 
certa protección ante, por exemplo, calquera golpe cun extremo roto da amarra, se esta 
parte. Debe considerarse que o deseño das estacións de amarre asegura que as amarras 
rompan antes de danaren dispositivos de amarre ou arrincalos dos pedestais da cuberta, 
dunha parte; e, da outra, que as máquinas de amarre se bloqueen antes de desenvolver 
un tiro de tracción que implique que as liñas partan. Isto último garante que as máquinas 
sexan as adecuadas para o sistema de amarre e garante que os cabos sexan substituídos 
antes de perderen demasiada resistencia por efecto do desgaste.

3. Riscos de seguridade xeral

Todas as estachas poden provocar danos persoais se non se utilizan adecuadamente. 
Está demostrado que as operacións de amarre son as manobras que máis perigo entrañan 
nun buque.

O maior risco existente no uso das amarras é o procedente da súa rotura. Cando unha 
liña rompe, a súa enerxía almacenada libérase, e a amarra efectúa unha sacudida contra 
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todo o que atopa no seu camiño na cuberta. O extremo do cabo roto pode golpear 
equipos e persoas, e desgraciadamente esta é unha escena que ás veces se produce 
nos buques. En concreto, o risco de rotura das liñas acrecéntase se son sintéticas, pois 
resultan máis elásticas.

Cando unha amarra rompe, un dos seus extremos retrocede con virulencia desde o 
lugar onde se produciu a rotura e diríxese cara ao punto que lle opoñía a resistencia. A 
distancia percorrida corresponderá á propia lonxitude da amarra. Se a liña correse por 
unha guía, o camiño do retroceso non seguiría a traxectoria orixinal da amarra: neste 
caso, ao romper, o extremo da liña desprazarase ao redor da guía.

Pola seguridade do persoal, é de vital importancia poder predicir as zonas de perigo 
potencial existentes nas estacións de amarre dos buques. No entanto, non existe mellor 
consello para o persoal que o de que procure manterse afastado o máximo posible de 
todas as liñas que se atopen en tensión.

Figura 6. Sacudida dunha liña ao romper

Fonte: elaboración propia

Os mariñeiros deben ser conscientes e coñecedores do gran risco existente, e das zonas 
afectadas por ese risco, situadas a ambos os dous lados das amarras ou liñas en tensión.

PrecAucióNs que cóMPre ter eN coNtA durANte o MANeXo de GuiNchos e cAbrestANtes de AMArre

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 329-342



338

Figura 7. Zona de amarre obstruída por estachas

Fonte: elaboración propia

Sempre que sexa necesario pasar preto dunha liña con tensión, debe facerse da forma 
máis rápida posible. Se unha amarra está en movemento, o paso debe realizarse no 
momento en que a liña estea sen tensión. En calquera caso, de ser necesario realizar un 
traballo preto dunha liña en tensión, debe executarse coa maior celeridade, para deixar 
libre a zona perigosa canto antes. O número de persoas involucradas no traballo debe 
ser o mínimo necesario para esa operación.

Figura 8. Zona de amarre obstruída por amarras

Fonte: elaboración propia
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Nalgúns buques é bastante común que, no momento da manobra de atracada, as liñas 
de amarre queden sobre o cabirón e asemade encapeladas nas bitas, polo que esas liñas 
de amarre son facilmente recuperables cando a altura do buque por encima do peirao 
diminúe. É comprensible que a tripulación faga isto, mais polo xeral supón unha mala 
práctica polas seguintes razóns:

Tradúcese habitualmente en que toda a carga dos amarres estea a ser asumida polas 
liñas que quedan no tambor, xa que ás outras liñas, que se deixan en banda, polo xeral 
permíteselles folgura. Doutro lado, o tambor non está dispoñible para largar liñas 
adicionais, se algunha se sobrecarga.

Figura 9. Liñas de amarre en banda

Fonte: elaboración propia

A amarra polo xeral conduce cara a abaixo desde o tambor até as bitas, de modo que se 
existe suficiente carga na liña para forzar o freo a desvirar, o extremo vese sometido á 
tensión, o que pode causar que se atasque nas bitas ou sufra abrasión polo rozamento. 
Se, a pesar diso, os amarres que se fan firmes en bitas están sobrecargados até o punto 
de se afirmaren liñas de amarre adicionais para evitar o avance do buque, quizais sexa 
mellor deixar estas liñas nos tambores.
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4. Conclusións

a) As amarras deben ser inspeccionadas periodicamente, sempre antes dunha manobra 
de atracada. O desgaste das amarras debe ser controlado para asegurar a súa integridade 
no momento do amarre.

Figura 9. Desgaste en amarras

Fonte: Vervloesem (2009)

b) Os guinchos non son tan versátiles como os cabrestantes cando se trata de operar coas 
amarrar. Xeralmente están equipados cun cabirón auxiliar que vai unido a un molinete 
para a fondeadura, polo que os criterios mínimos de resistencia serán os esixidos polo 
elemento principal, ben sexa o de amarre ou o de fondeadura.

c) A manipulación dunha liña de amarre nun tambor ou cabirón pode requirir a presenza 
de tres ou máis membros da tripulación, en función da lonxitude e o tipo da liña de 
amarre. Por isto, o chan da cuberta da estación de amarre debe estar dotado de pintura 
antiescorregadiza, xa que os usuarios deben manter un bo equilibrio, sobre todo se 
unha amarra escapa das súas mans por calquera motivo.
d) Cando unha amarra rompe, un dos seus extremos retrocede con velocidade desde o 
lugar onde se produciu a rotura en dirección ao punto que lle opoñía resistencia. Se a liña 
correse por unha guía, entón o camiño do retroceso non seguiría a traxectoria orixinal 
da amarra. En calquera caso, ao romper, un extremo da amarra desprazarase ao redor 
da guía ou a bita, polo que será moi importante o que a tripulación sexa consciente e 
coñecedora de todas as zonas de perigo existentes ao redor da zona de traballo.
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Resumo

O fenómeno do emprendedorismo transformou o mundo en todos os sectores, e especialmente 
nos ambientes proxectados para acomodar as empresas que buscan a modernización e a 
transformación de ideas en produtos, procesos ou servizos, como é o caso das incubadoras. 
Este artigo ten como obxectivo identificar o currículo oculto en empresas de base tecnolóxica 
incubadas. Trátase dunha pescuda exploratorio-cualitativa, pois non hai coñecemento estruturado 
sobre o currículo oculto en incubadoras de empresas. As metodoloxías utilizadas foron a entrevista 
semiestruturada e as observacións. A pescuda realizouse no Centro de Desenvolvemento 
Tecnolóxico da Universidade de Brasilia (Brasil), en empresas incubadas, buscando integrar 
os factores internos e externos, as actitudes, os valores, os comportamentos e as orientacións 
sobre a aprendizaxe dentro dunha incubadora de empresas. Así, propoñemos un modelo de 
identificación de currículo oculto (MIC) na incubadora para comprobar a relación entre o 
suxeito e o ambiente. Tal modelo mostra os factores internos e externos indutores do currículo 
oculto na aprendizaxe. A pescuda permitirá contribuír a que os xestores de incubadoras melloren 
aínda máis a formación dos emprendedores desde a perspectiva do currículo oculto, co fin de 
maximizar o coñecemento innovador. Esta pescuda sobre o currículo oculto nunha incubadora 
de empresas de tecnoloxía, inédita no medio académico, ten como obxectivo propor un modelo 
para a identificación do currículo oculto.

Palabras chave: emprendedor, currículo oculto, incubadora de empresas.

Abstract

The phenomenon of entrepreneurship has transformed the world in all sectors, especially in 
environments designed to accommodate companies seeking modernization and transformation 
of ideas into products, processes and / or services, as in the case of the incubators. The article 
aims to identify the hidden curriculum in technology-based companies incubated. This is an 
exploratory research - qualitative, because there is no structured knowledge about the hidden 
curriculum in business incubators. The method was semi-structured interviews and observations. 
The research was conducted at the Centre of Technological Development at the University of 
Brasilia (Brazil), incubated companies seeking to integrate the internal and external factors 
which are the attitudes, values, behaviours and guidance on learning within a Business Incubator. 
Thus, we propose a Model Identification of hidden curriculum in the Incubator (MIC) to prove 
the relationship between the subject and the environment. The model shows the internal and 
external factors as the inducer of the hidden curriculum in learning. The research will allow a 
contribution to the incubator managers that will further improve the training of entrepreneurs 
from the perspective of the hidden curriculum to maximize innovative knowledge. The research 
is unprecedented in academia about the hidden curriculum in a Technology Business Incubator, 
aiming to propose a model for identifying hidden curriculum. 

Keywords: Entrepreneurship, Hidden curriculum, Business incubator. 
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1. Introdución

O fenómeno do emprendedorismo medra cada día tanto no que ten a ver coa creación 
de negocios como en canto ás pescudas respecto de tal fenómeno. As incubadoras de 
empresas son parte deste fenómeno que comezou ao redor da década dos oitenta no 
Brasil. Os programas de incubación de empresas en universidades veñen crecendo 
desde entón no país e no mundo, co fin de auxilialos no seu apancamento na área de 
xestión de negocios. 

A formación dos emprendedores é un proceso similar ao éxito das empresas que están 
incubadas, o cal pode ser entendido como a formación de empresas máis lonxevas e 
con bos resultados. No entanto, o factor relevante é a avaliación da análise curricular do 
programa. Durante o período de incubación os xestores das empresas realizan cursos, 
charlas, seminarios, congresos e consultorías diversificadas, para ampliaren a súa 
capacidade de xerencia co fin de interferir no proceso de aprendizaxe e na atención ás 
necesidades do negocio de forma iterativa. Con todo, o currículo oficial non traduce a 
aprendizaxe efectiva deses xestores, pois existe un coñecemento innovador que agrega 
outros resultados non controlados.

Este artigo preséntase como unha pescuda exploratorio-cualitativa levada a cabo na 
Universidade de Brasilia (UnB), e propón un modelo de identificación do currículo 
oculto nunha incubadora de empresas de base tecnolóxica. A pescuda é exploratoria 
e cualitativa, mediante un estudo de caso, segundo Yin (2009, p. 51) o mellor método 
para tal fin, por non existir referencial bibliográfico na literatura científica. A motivación 
principal da pescuda é explorar a conexión entre o currículo oculto, os emprendedores e a 
incubadora, pois o currículo oculto posúe unha dimensión de actitudes, comportamentos, 
orientacións e valores que afectan á aprendizaxe na incubadora de empresas de base 
tecnolóxica.

2. Metodoloxía

Escollemos como caso de estudo o da incubadora de empresas do Centro de Apoio ao 
Desenvolvemento Tecnolóxico da Universidade de Brasilia (CDT/UnB). Servímonos da 
análise cualitativa para medir o currículo oculto e o seu modelo como a máis apropiada 
para esa pescuda, a través da análise de contido. Stake (2010, p. 12), afirma que «os 
estudos cualitativos son excelentes para analizar as formas reais e existentes que as 
persoas ou as organizacións están usando para funcionar». Doutra banda, pódese definir 
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a análise de contido, segundo Bardin (2010, p. 44), como «un conxunto de técnicas de 
análise das comunicacións, cuxa finalidade é obter, por procedementos sistemáticos 
e obxectivos de descrición do contido das mensaxes, indicadores (cuantitativos ou 
non) que permitan a inferencia de coñecementos relativos ás condicións de produción/
recepción-variables inferidas destas mensaxes».

As entrevistas levadas a cabo analizáronse confrontándoas coas características das 
variables tidas en conta (actitudes, comportamentos, valores e orientacións), o que 
confirmou a existencia do currículo oculto e nos conduciu á elaboración dun modelo 
de identificación do devandito currículo. Polos motivos expostos non podemos dicir 
que a pescuda cualitativa sexa xeneralizable, mais é exploratoria, no sentido de buscar 
coñecemento para unha cuestión sobre a cal as informacións dispoñibles son, aínda, 
insuficientes.

2.1. Preguntas da pescuda

Na pescuda pretendemos dar resposta ás seguintes preguntas: por un lado, existe o 
currículo oculto na formación de emprendedores nunha incubadora de empresa de base 
tecnolóxica?; e, polo outro, é posible propor un modelo de identificación do currículo 
oculto nunha incubadora de empresas de base tecnolóxica?

2.2. Método

O instrumento de pescuda que empregamos consistiu nunha entrevista de vinte preguntas 
dirixida aos emprendedores das empresas incubadas, así como nunha entrevista 
semiestruturada co xerente da incubadora do CDT/UnB, de acordo co apuntado 
por Richardson (2009, p. 30). Para alén realizamos observacións que contribuíron á 
análise dos seus resultados. Cómpre notarmos que segundo Stake (2010, p. 30), «o 
propio pescudador é un instrumento ao observar accións e contextos e, con frecuencia, 
ao desempeñar intencionalmente unha función subxectiva no estudo, utilizando súa 
experiencia persoal en facer interpretacións».

3. O modelo de identificación do currículo oculto

Santomé (2005, p. 61) afirma que «as esixencias académicas do currículo oficial están 
directamente relacionadas coa vida produtiva adulta a través do currículo oculto». O 
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primeiro en explorar o currículo oculto foi John Dewey no seu libro de 1916 Democracy 
and Education: An Introduction to the Philosophy of Education (Dewey, 1967), mais o 
concepto como tal non sería empregado por primeira vez até 1968, ano en que Philip 
W. Jackson publica Life in Classrooms. Neste traballo, de acordo con Silva (2011, p. 
78), entendemos o currículo oculto como todos aqueles aspectos do ambiente escolar 
que, sen formaren parte do currículo oficial, explícito, contribúen, de forma implícita, 
a aprendizaxes sociais relevantes, «fundamentalmente actitudes, comportamentos, 
valores e orientacións».

Con base nesta definición e nos resultados da pescuda, deseñamos un modelo de 
identificación do currículo oculto que inclúe factores tanto internos como externos, co 
fin de comprobarmos a súa existencia na formación dos emprendedores da incubadora de 
empresas obxecto de análise. O devandito modelo permitiunos constatar que o currículo 
oculto é un indutor da innovación en calquera área, principalmente na tecnolóxica, e 
que son varios os aspectos da aprendizaxe que contribúen á súa propagación, para alén 
do comportamento, as actitudes, os valores e as orientacións De calquera xeito debe 
ser investigado noutros aspectos, pois necesita ser repensando para a planificación do 
currículo tradicional e a avaliación individual do alumnado. Seguidamente presentamos 
na Figura 1 o modelo proposto.

Figura 1. Modelo de identificación do currículo oculto

Fonte: elaboración propia

o currículo oculto NAs iNcubAdorAs de NeGocio coN bAse tecNolóXicA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 343-352



348

O modelo, específico para o caso dunha incubadora de empresas de base tecnolóxica, 
establécese en dous niveis, como pode apreciarse na figura:

a) O primeiro nivel está composto de suxeito; indutor e ambiente.
– O suxeito é quen participa no evento ligado ao ensino, isto é, o/a emprendedor/a. 
Segundo Leite (2001, p. 165), «o emprendedor de empresa de base tecnolóxica é aquel 
individuo que crea unha empresa para fabricar produtos ou servizos que utilizan contido 
tecnolóxico elevado, incorporando principios ou procesos innovadores de aplicacións 
recentes, mesmo que non sexan inéditos».
– O ambiente é a organización, constituída por profesores, emprendedores incubados, 
consultores e outros, onde o suxeito realiza a aprendizaxe; é dicir, trátase d a incubadora 
de empresas de base tecnolóxica. A Asociación Nacional de Entidades Promotoras 
de Emprendemento e Innovación (ANPROTEC, 2013) identifica as incubadoras de 
empresas como aquela iniciativa «que ten por obxectivo ofrecer soporte a emprendedores 
para que eles poidan desenvolver ideas innovadoras e transformalas en emprendementos 
de éxito. Para iso, ofrece unha infraestrutura e un soporte de xerencia, orientando os 
emprendedores no tocante á xestión do negocio e súa competitividade, entre outras 
cuestións esenciais ao desenvolvemento dunha empresa».
– O indutor será sempre o currículo oculto, en relación coas actitudes, os comportamentos, 
as orientacións e os valores adquiridos polo suxeito individualmente ao longo da súa 
vida. 
b) O segundo nivel está composto de factores internos e externos. Os primeiros son as 
actitudes, os comportamentos, as orientacións e os valores do suxeito; os segundos, 
pola súa vez, refírense a todas as variables antes descritas que o ambiente presenta ao 
suxeito no decorrer dun determinado tempo, alén de ás actitudes, os comportamentos, 
as orientacións e os valores propios do ambiente.

O currículo oculto está interrelacionado co suxeito e o ambiente, pois revélase no 
enfrontamento destes factores no suxeito dentro do ambiente, que leva o suxeito a unha 
aprendizaxe non prevista no currículo para a formación dos emprendedores. Un factor 
pode anular outro, sobreporse a outro ou aínda agregalo, e así acontece a aprendizaxe. 
Esa aprendizaxe é pertinente aos emprendedores, pois a diferenza que existe entre as 
persoas está xustamente no currículo oculto ao longo da vida que muda constantemente 
a percepción do mundo, non soamente dentro dunha incubadora de empresas de base 
tecnolóxica.
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Espérase que esta pescuda sirva para desenvolver outros métodos para seren utilizados 
en estudos máis profundos sobre o currículo oculto. O referencial teórico que sustenta 
o modelo de identificación do currículo oculto móstrase na Figura 2.

Figura 2. Teorías do modelo de identificación do currículo oculto

Fonte: elaboración propia

Como pode apreciarse o tratamento realizado na pescuda consistiu en buscar teorías 
que identificasen o currículo oculto nas incubadoras de empresas de base tecnolóxica, 
conforme os factores presentados na Figura 3:

Figura 3. Factores internos e externos-variables

Fonte: elaboración propia

Nesa concepción establecéronse os factores internos e externos dentro do modelo de 
identificación do currículo oculto, ben como o enfrontamento deses factores dentro dun 
ambiente co suxeito, entendido como unha reconstrución da aprendizaxe que acontecerá 
continuadamente en cada momento dentro dun ambiente, da cal se obterá unha 
aprendizaxe ou non. As tensións creadas nun ambiente de aprendizaxe por causa dos 
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factores mencionados, non previstas no currículo oficial e que forman parte do currículo 
oculto e o traducen, poden comportar fundamentalmente tres tipos de situacións:

a) A confirmación dos valores, as actitudes, as orientacións e os comportamentos dun 
suxeito dentro do ambiente, ou viceversa.
b) A modificación dos valores, as actitudes, as orientacións e os comportamentos dun 
suxeito dentro do ambiente ou viceversa.
c) E, por último, o acrecentamento dos valores, as actitudes, as orientacións e os 
comportamentos dun suxeito dentro do ambiente ou viceversa.

Segundo Trillo (2000, p. 1276) acostúmase afirmar que existe unha relación de 
dependencia ou subordinación entre valores, actitudes e normas:

A actitude predetermina o comportamento; define o campo das posibilidades de sentido 
da acción cando esta é solicitada por situacións concretas da vida. A actitude é, á súa vez, 
predeterminada polo valor previamente interiorizado. Valor, actitude e acción forman unha 
secuencia. A norma debe tamén ser interiorizada, mais, mentres que o valor só funciona tras 
a súa apropiación polo suxeito, ou sexa, o valor só é activo a partir do interior, aquela pode 
exercer a súa función indutora de comportamentos desexados a partir do exterior, isto é, sen 
que o suxeito sinta en si mesmo, intimamente, a necesidade de respectala. No entanto, as 
normas teñen por referencia fundamental os valores, elas prescriben obxectivamente accións 
implícitas nos valores.

Así, os valores son o fundamento último tanto das actitudes como das normas; as 
actitudes dependen dos valores ou teñen o seu fundamento neles, como proxectos máis 
globais, o cal é unha manifestación ou unha expresión dun valor. Os valores, daquela, 
de acordo con Rokeach (citado por Reich e Adgogk 1976, p. 26), establecen padróns 
e serven de motivación. Cada actitude para este autor (Rokeach 1981, p.17) é unha 
organización relativamente duradeira de crenzas interrelacionadas que describe, avalía 
e defende a acción con relación a un obxecto ou situación, con compoñentes cognitivos, 
afectivos e de comportamento

A achega de Trillo (2000, p. 27) foi que as actitudes non son algo definido, fixo, estable 
e inalterable, senón vivo, evolutivo, dinámico. As actitudes constrúense, ensínanse, 
modifícanse, substitúense por outras etc. A nosa pescuda confirmou isto para os 
factores internos e externos, cuxo troco entre o suxeito e o ambiente pode ocasionar 
unha aprendizaxe, non constante, no currículo oficial, para alén de no currículo oculto.
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Tal é así que Silva (1996, p. 17) comenta que o profesorado é antes de nada un orientador 
do alumnado, unha vez que a educación non se esgota na instrución: presupón tamén 
a guía do alumnado ante as dúbidas e situacións dificultosas que poida encontrar. Na 
incubadora, que non conta con profesores, porque non existe un currículo oficial, 
temos outros axentes que desempeñan ese papel, orientando os emprendedores en 
seus negocios.

4. Conclusións

A incubadora de empresas transmite moito máis coñecemento do que ela mesma 
cre, considerando que o currículo oculto propicia unha aprendizaxe innovadora que 
non se reflicte na planificación da formación de emprendedores. A pescuda no CDT/
UnB, como estudo de caso, xunto coas entrevistas e as observacións do xerente da 
incubadora, confirmou a existencia dun currículo oculto na incubadora de empresas de 
base tecnolóxica, a respecto do cal se propuxo un modelo de identificación que atende 
a diferentes factores externos e internos.

Por iso, a pescuda apunta cara a varias preguntas verbo de diferentes áreas das ciencias, 
tales como a educación, a psicoloxía, a socioloxía, a antropoloxía e a xenética, que 
poden ampliar o descubrimento. Entre outras, as seguintes: cales son os valores, as 
actitudes, os comportamentos e as orientacións que máis inflúen na aprendizaxe?; o 
currículo oculto ten influencia noutros ambientes de aprendizaxe?; pódese medir unha 
avaliación individual sobre a perspectiva do currículo oculto cos factores internos e 
externos na aprendizaxe?; existe un poder de predicir dos valores sobre as actitudes e os 
comportamentos e orientacións nun ambiente de aprendizaxe?; existen na composición 
propia dos individuos os valores, actitudes, comportamentos e orientacións que actúan 
na aprendizaxe?; o currículo oculto é unha simple reprodución da sociedade para o 
individuo?; como os factores internos e externos de valores, actitudes, orientacións 
e comportamentos influencian a aprendizaxe?; o currículo oculto forma parte da 
aprendizaxe do ser humano durante a súa evolución?; é posible medir os valores, as 
actitudes, as orientacións e os comportamentos nun ambiente de aprendizaxe?; quen 
transmite máis valores, actitudes, orientacións e comportamentos, a familia ou a escola?; 
cales son os factores máis preponderantes no currículo oculto, os internos ou os externos? 
Esa pescuda non esgotou todas as explicacións das causas do currículo oculto nunha 
incubadora de empresas de base tecnolóxica, senón que existe a necesidade de 
profundidade da ciencia sobre ese fenómeno.

o currículo oculto NAs iNcubAdorAs de NeGocio coN bAse tecNolóXicA
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Resumo

Análise da experiencia xudicial galega no tocante aos recortes laborais aprobados pola Lei do 
Parlamento de Galicia 1/2012, do 29 de febreiro, que procede á inaplicación e suspensión parcial 
do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia. A diferenza do fallado 
polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e polo Tribunal Supremo, que consideran que esta 
lei autonómica está por riba do convenio colectivo citado, un voto particular da sentenza galega 
defende a necesidade de presentar unha cuestión de inconstitucionalidade contra esta disposición 
legal por invadir competencias exclusivas do Estado en materia laboral. A inconstitucionalida-
de da lei galega mantense aínda que logo o Estado ditase o Real decreto lei 20/2012 para dar 
cobertura legal aos recortes autonómicos previamente impostos. 

Palabras chave: dereito do traballo e da seguridade social, competencias exclusivas do Estado 
en materia laboral, recortes sociais.

Abstract

Analysis of the Galician judicial experience on the labour cutbacks made by the Law of the 
Galician Parliament 1/2012, 29 February, that proceeds to the non-application and partial 
suspension of the V Collective Agreement of the Xunta de Galicia´s non-civil service staff. Unlike 
the failed by the High Court of Justice of Galicia and by the Supreme Court, that consider that this 
autonomic law is above the collective agreement, a dissenting opinion of the Galician judgement 
defends the need to present a exception of unconstitutionality against this law for invading matters 
of exclusive State jurisdiction in labour subjects and on which the autonomic public authorities 
can not legislate. The unconstitutionality of the Galician law keeps although afterwards the 
State dictated the Royal decree-Law 20/2012 to give legal coverage to the autonomic cutbacks 
previously established, so that it does not correct that vice of unconstitutionality. 

Keywords: Labour and Social Security Law, Labour subjects as matter of exclusive State 
jurisdiction, Social cutbacks.
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I. A Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 
4168/2012 e a súa confirmación en casación ordinaria

1. Como se sabe, até en dúas ocasións se tiveron que pronunciar os nosos tribunais da 
xurisdición social sobre o conflito colectivo ocasionado pola inaplicación e a suspen-
sión parcial do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia1, 
que foran ordenadas no seu día pola Lei do Parlamento de Galicia 1/2012, do 29 de 
febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da 
Comunidade Autónoma de Galicia2. Tal norma, na senda das normas autonómicas de 
recortes laborais troikistas (isto é, propiciados pola troika), recortaba o complemento 
de subsidio por incapacidade temporal3 e as melloras convencionais en materia de 
acción social4, ademais de suspender a aplicación de determinados artigos do citado 
convenio sobre descansos e retribución do traballo en domingos e festivos, dereito a 
comedor, gratificación por acceso á xubilación e período de descanso en Nadal ou en 
Semana Santa5. E tanto nun caso como no outro, o fallo das resolucións xudiciais foi 
o mesmo: non acceder á cuestión de inconstitucionalidade que solicitaban as catro 
centrais sindicais que expuxeran o conflito colectivo6, ao entenderen todas elas que a 
suspensión da aplicación dun convenio colectivo operada por unha lei autonómica era 
inconstitucional.

2. Aínda que o caso xa estea resolto xudicialmente, merece a pena deterse nos argumen-
tos legais empregados tanto pola Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

1 Véxase a Resolución do 20 de outubro de 2008 da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se 
dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo único 
para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia n.º 213, do 3 de novembro de 2008.
2 Diario Oficial de Galicia n.º 44, do 2 de marzo de 2012. Boletín Oficial del Estado n.º 66, do 17 de 
marzo de 2012. Sobre a súa inaplicación tanto aos funcionarios dos corpos docentes universitarios (fun-
cionarios interuniversitarios ou de acreditación nacional) como ás universidades públicas (entes públicos 
con natureza de administración independente), véxase a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo 
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 26 de febreiro de 2014, ditada no recurso de apelación n.º 
10/2014.
3 Véxase o artigo 2, sobre «incapacidade temporal».
4 Véxase o artigo 3, sobre «acción social».
5 Véxase o artigo 6, sobre «suspensión da aplicación de determinados artigos do convenio colectivo».
6 As centrais sindicais en cuestión eran a Confederación Intersindical Galega (CIG), a Unión Xeral de Tra-
balladores (UXT), o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia (CC. OO.) e a Central Sindical 
Independente e de Funcionarios (CSI-CSIF).

A eXPerieNciA XudiciAl GAleGA eN MAteriA de recortes lAborAis AutoNóMicos. 
uN estudo sobre os seus fuNdAMeNtos leGAis e coNstitucioNAis
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do 18 de xullo de 20127 como pola Sentenza do Tribunal Supremo do 16 de abril de 
20138; ora ben, ao fío sempre dun «impecable, temperado e extraordinariamente ben 
fundamentado voto particular»9 dunha maxistrada da Sala galega, D.ª Isabel Olmo 
Parés, en que se defendía a necesidade de presentar a mencionada cuestión de incons-
titucionalidade fronte á Lei galega 1/201210. Algo que, con todo, non compartían os 
outros dous maxistrados que formaban con ela a Sala do Social do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, ao soster que «a Lei galega 1/2012 do 29 de febreiro, ao ser 
ditada dentro das súas competencias (pois o Estatuto de autonomía recolle como com-
petencia exclusiva de acordo coas bases e ordenación da actuación económica xeral e 
política monetaria do Estado a competencia en materia de fomento e planificación da 
actividade económica; competencia coherente co principio de autonomía financeira das 
comunidades autónomas proclamado no art 156.1 da CE), imponse ao convenio que 
é de rango inferior á lei, pois se a lei estatal pode deixar sen efecto a aplicación dun 
determinado precepto dun convenio colectivo, igual conclusión ha de predicarse da 
lei autonómica cando actúa dentro do seu ámbito de competencia como é o caso que 
nos ocupa»11. E como a xurisprudencia do Tribunal Supremo fixa –sempre segundo 
estes dous maxistrados– «unhas pautas determinantes para a resolución deste conflito 
[...], en canto ao sometemento do convenio colectivo á lei e ao principio de xerarquía 
normativa»12, esta «primacía da lei sobre o convenio é o que leva [...] a desestimar a 
demanda interposta»13.

7 Demanda n.º 001 11/2012-MFV. Tipo de procedemento: conflitos colectivos 0000011/2012.
8 Recurso de casación ordinario n.º 64/2012.
9 Cfr. MArtíNez GiróN, J. e Arufe VArelA, A. (2015) «Los recortes laborales en la legislación y en los actos 
de ejecución de las Comunidades Autónomas: fundamento legal y constitucional» en Borrajo Dacruz, E. 
(dir.) Controversias vivas del nuevo derecho del trabajo. Madrid, La Ley.
10 Voto particular que comeza literalmente así: «Co máximo respecto que me merece o criterio recollido 
na anterior sentenza e, en todo caso, acatando o pronunciamento final desestimatorio das pretensións da 
demanda reitora de autos, lamento discrepar da solución alcanzada, que, ao meu entender, debeu ser favo-
rable a presentar ante o Tribunal Constitucional [unha] cuestión de inconstitucionalidade respecto dos arts. 
2, 3 e 6 da Lei 1/2012 do Parlamento de Galicia, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas 
materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG n.º 44, do 2 de marzo de 2012), 
o que me leva a formular este voto particular discrepante con base nos fundamentos que seguen [...]».
11 Cfr. o fundamento de dereito terceiro.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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3. Esta sentenza galega de instancia foi logo confirmada pola Sala do Social do Tribunal 
Supremo na Sentenza do 16 de abril de 2013. Por conseguinte, tampouco se accede á 
solicitude de expor calquera cuestión de inconstitucionalidade, ao entender igualmente 
o Tribunal Supremo que «a lei autonómica da Comunidade Autónoma [de Galicia] 
está por encima do convenio colectivo cuxa aplicación se pretende»14. Aínda que o 
Tribunal Supremo queira matizar que a súa interpretación non comporta «vulneración 
dos principios de xerarquía normativa e da forza vinculante dos convenios»15, o certo 
é que o artigo 3 do Estatuto dos traballadores segue declarando con firmeza que os 
convenios colectivos están subordinados xerarquicamente ás «disposicións legais e 
regulamentarias do Estado»16, e aquí a disposición legal é autonómica, mais non do 
Estado. Así as cousas, a invocación que fai o Tribunal Supremo á súa propia doutrina 
xurisprudencial sobre lexislación autonómica ditada en aplicación do Real decreto lei 
8/2010, do 20 de maio17, debería reparar na circunstancia de que nos casos alí resoltos 
soamente se trataban recortes orzamentarios e non os propiamente laborais, que eran 
aqueles sobre os que tiña impacto a Lei autonómica galega determinante do conflito 
colectivo, que é –lémbrese– de medidas temporais de emprego público.

II. A fundamentación legal e constitucional do voto particular da Sentenza do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 4168/2012

4. Precisamente sobre todas estas cuestións repara o voto particular da citada maxis-
trada galega, cuxa discrepancia xurídica se fundamentou en que «os artigos 2, 3 e 6 
da mencionada lei invadiron unha competencia exclusiva do Estado, concretamente 
a que establece o artigo 149.1.7 da Constitución, ou sexa, a “lexislación laboral sen 
prexuízo da súa execución polos órganos das comunidades autónomas”»18. E faino 
deixando moi claro desde o comezo –con apoio expreso en reiterada xurisprudencia 
do Tribunal Constitucional–, en primeiro lugar, que a expresión «lexislación laboral» 
que emprega a Constitución española alude a «aquela que regula directamente a re-

14 Cfr. fundamento de dereito terceiro.
15 Ibidem.
16 Sobre a tipoloxía das relaciones entre lei e convenio colectivo, véxase GArcíA-Perrote escArtíN, I. 
(1987) Ley y autonomía colectiva: un estudio sobre las relaciones entre la norma estatal y el convenio 
colectivo. Madrid, Ministerio de Traballo e Seguridade Social, p. 109 e seguintes.
17 Véxase o fundamento de dereito segundo, puntos 2, 4, 5 e 6.
18 Cfr. o fundamento de dereito segundo.
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lación laboral, é dicir, utilizando os mesmos termos da Lei 8/1980, do 10 de marzo, a 
relación que media entre os traballadores que presten servizos retribuídos por conta 
allea e os empresarios, en favor dos cales e baixo a dirección dos cales se prestan estes 
servizos, coas exclusións e excepcións que na devandita lei (art. 1.3) se indica»19; e, en 
segundo lugar, que «a competencia do Estado non é en materia de lexislación laboral 
básica senón en materia laboral a secas»20, de modo que a propia Constitución «exclúe 
a posibilidade de que a Comunidade Autónoma regule [...] aspectos comprendidos na 
relación contractual así definida», tanto pola vía legal como pola vía regulamentaria21. 
Pois ben, sobre a base de que en materia laboral a lexislación está reservada ao Estado 
e de que os poderes autonómicos, ao abeiro das súas potestades a respecto do gasto 
público, non poden reclamar para si competencia sobre áreas reservadas ao Estado, as 
razóns que levan a maxistrada galega a soster que se debería presentar a cuestión de 
inconstitucionalidade son principalmente as tres que recollemos a seguir.

5. A primeira delas é que non hai ningunha dúbida sobre a consideración legal de 
«materia laboral»22 dos aspectos tratados nos artigos 2, 3 e 6 da Lei galega 1/2012, do 
29 de febreiro, porque «todas as materias afectadas fan referencia a condicións de tra-
ballo propiamente ditas»23. Así, esta norma galega atinxe materias laborais tales como 
a mellora da seguridade social en relación coa incapacidade temporal (artigo 2); os 
beneficios da acción social (artigo 3); a prima por xubilación, ao ter natureza salarial, 
aínda cando mellora unha prestación de seguridade social (artigo 6); o dereito a co-
medor ou similares, que conforman un salario en especie e figuran no convenio como 
condicións salariais (artigo 6); e, por último, o sistema de descanso e compensación do 
traballo en domingos e festivos, que integra o réxime xurídico da xornada de traballo 
e as súas especialidades (artigo 6). De aí que este voto particular conclúa indicando 
que «é materia laboral sen maior esforzo interpretativo desde o momento en que o seu 
contido se acha regulado nun convenio colectivo, fonte reguladora por antonomasia dos 
dereitos dos traballadores por conta allea por debaixo da lei e regulamentos do Estado 
conforme dispón o art. 3 do ET e é por iso que a norma máis que regular, desregula o 
xa regulado por norma convencional de natureza normativa»24. 

19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Cfr. o fundamento de dereito terceiro.
23 Cfr. o fundamento de dereito cuarto.
24 Ibidem.
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6. A segunda das razóns é a falta de amparo competencial da Comunidade Autónoma 
galega para lexislar sobre esta materia laboral, vistos os marcos xurídicos constitucional 
e autonómico galego de repartición de competencias. A regra capital da determinación 
estatutaria das competencias, de acordo coa cal lles corresponde aos estatutos autonó-
micos definir as competencias que asumen as comunidades sempre dentro do marco 
de posibilidades dos artigos 148 e 149 da Constitución española, permite que estas 
poidan lexislar sobre materias propias da autonomía financeira e orzamentaria, mais 
non reclamar para si materias reservadas á competencia exclusiva do Estado ao abeiro 
das súas potestades a respecto do gasto público autonómico. Isto alén de que non pode 
admitirse que a natureza económica e financeira da Lei do Parlamento galego 1/2012 lle 
outorgue «o carácter de norma orzamentaria polos obxectivos perseguidos e as causas 
que a provocan, pois o realmente relevante non son as causas dos cambios operados 
nin a finalidade que a preside, senón o ámbito material das relaciones xurídicas en que 
incide, que neste caso non son outras que as condicións de traballo examinadas»25. 
Como o seu propio nome indica, estamos diante dunha «lei sobre medidas temporais 
de emprego público»26.

7. E a terceira das razóns é que non existía nese momento ningunha lei básica do Estado, 
ditada ao abeiro da competencia estatal prevista no artigo 149.1.18 da Constitución 
española, que dese cobertura legal para que o Parlamento galego aprobase normas apli-
cables directamente ao persoal laboral da Xunta de Galicia27. Xa que logo, non servía 
como fundamento para a inaplicación e a suspensión parcial do V Convenio colectivo 
único do persoal laboral da Xunta de Galicia a remisión que a Lei do Parlamento ga-
lego 1/2012 facía ao artigo 38.10 do Estatuto básico do empregado público, que só se 
refería ao persoal funcionario, non ao persoal laboral28. Como este Estatuto básico só 

25 Cfr. o fundamento de dereito quinto.
26 Ibidem.
27 Véxase o fundamento de dereito sexto.
28 Sobre a base do que afirmaba a exposición de motivos da Lei 1/2012 («O fundamento da suspensión da 
aplicación de determinados preceptos contidos no V Convenio colectivo único para o persoal laboral da 
Xunta de Galicia atópase no artigo 38.10 do Estatuto básico do empregado público, que permite revisar as 
condicións de traballo do persoal funcionario e laboral cando concorren causas graves de interese público 
derivadas dunha alteración substancial das circunstancias económicas»), o propio voto particular vese na 
obriga de ter que indicar que «o art. 38 do Estatuto básico do empregado público (no sucesivo, EBEP) 
está referido só ao persoal funcionario e non di o que di dicir o preámbulo» (cfr. o fundamento de dereito 
quinto).
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se aplicaba nos casos así expresamente dispostos ao persoal laboral, rexido no demais 
pola lexislación laboral, o voto particular sostivo con razón que a competencia das 
comunidades autónomas unicamente podía limitarse ás correspondentes leis de función 
pública autonómicas, sen que isto as habilitase para regular directamente a relación 
xurídico-laboral do persoal laboral a través de leis autonómicas29. E nos temas laborais 
do convenio colectivo a que afectaba a lei galega, de ningún xeito podía concluírse que 
con amparo no Estatuto básico fose factible deixar sen efecto determinados preceptos 
dun convenio colectivo que afectase ao persoal laboral ao seu servizo, salvo no caso 
relativo ao cumprimento dos topes fixados anualmente na Lei de orzamentos xerais 
do Estado en materia salarial30.

8. Estas son as tres principais razóns polas que o voto particular da maxistrada galega 
afirma «que non atopando ningún título competencial a través do cal poida quedar am-
parada a Lei 1/2012 do Parlamento de Galicia, debemos concluír, e de aí a necesidade 
de formular a cuestión de constitucionalidade, que existe unha invasión de competencias 
exclusivas do Estado ao lexislar unha lei autonómica cuestións en materia laboral e que 
iso supuxo, ademais, deixar sen efecto determinados preceptos do convenio colectivo 
laboral único do persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia»31. E isto, porque «a 
competencia exclusiva do Estado en materia laboral, incluída a regulamentaria, supón 
que o lexislador constitucional quixo que no sistema de fontes da relación xurídica 
laboral só estean presentes a lei e os regulamentos emanados do Estado, e despois 
o convenio colectivo», que é precisamente o que dispón –lémbrese– o artigo 3 do 
Estatuto dos traballadores32. En definitiva, sinala o voto particular, «dentro do bloque 
de legalidade que conforma a lexislación laboral do Estado áchase o Estatuto de los 
traballadores (tamén neste caso o EBEP), e, no non previsto nel, remítese ao que se 
regule no convenio colectivo»33, mais sen que isto implique que as comunidades autó-
nomas poden lexislar en materia laboral no que non aparece regulado no Estatuto dos 
traballadores ou no Estatuto básico do empregado público –ou dentro dos seus límites–, 
na medida en que «estarían invadindo igualmente competencias en materia laboral, o 

29 Véxase o fundamento de dereito sexto.
30 Véxase o fundamento de dereito sétimo. Neste caso é unha lei estatal básica a que lles impón a medida, 
polo que non invaden competencias, senón que simplemente se adecúan á lexislación estatal.
31 Cfr. o fundamento de dereito noveno.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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que traería como consecuencia, ademais, a lesión do dereito á negociación colectiva 
e, así mesmo, a garantía da forza vinculante dos convenios colectivos (artigo 37.1 da 
Constitución), vulnerando, igualmente, o dereito fundamental á liberdade sindical 
(artigo 28.1 da norma suprema)»34.

III. Colofón

9. En fin, convén deixarmos claro que a inconstitucionalidade da Lei galega 1/2012 
se mantén, aínda que logo o Estado ditase o Real decreto lei 20/2012, do 13 xullo, de 
medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade35, 
pretendendo con iso dar cobertura legal aos recortes laborais autonómicos previamen-
te impostos e que afectaban ao dereito constitucional da negociación colectiva. Sen 
prexuízo do que xa se ten comentado sobre a súa inconstitucionalidade (por ser unha 
norma gobernamental de excepción que pretende establecer o réxime xurídico xeral da 
negociación colectiva estatutaria e a tanxibilidade dos convenios colectivos do sector 
público)36, convén subliñarmos que aquí non procede sandar o vicio de inconstitucio-
nalidade que padece tal lexislación autonómica. Sobre o tema, semella moi oportuno 
acabar lembrándomos o escrito ao respecto polo profesor Borrajo Dacruz –ao fío sempre 
do comentario de moi diversa xurisprudencia laboral constitucional e ordinaria–, cando 
afirma que «extrema o rigor do réxime xurídico que se aplica ao RDL o feito de que nin 
a súa validación parlamentaria nin –tampouco– a súa substitución por unha lei formal 
posterior sandan os defectos constitucionais que puidese presentar»37.

34 Ibidem.
35 Boletín Oficial del Estado n.º 168, do 14 de xullo de 2012. Despois validado polo Congreso dos Depu-
tados pola Resolución do 19 de xullo de 2012 (Boletín Oficial del Estado n.º 183, do 1 agosto de 2012).
36 Ao respecto, véxase MArtíNez GiróN, J. e Arufe VArelA, A. (2015) op. cit.
37 Véxase borrAJo dAcruz, E. (2013) Introducción al derecho del trabajo. Madrid, Tecnos, p. 326.
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Resumo

O debate acerca da protección laboral da muller embarazada non se resolve con esta sentenza 
do Tribunal Constitucional, na medida en que suscita unha interesante reflexión acerca da tutela 
antidiscriminatoria das traballadoras embarazadas en caso de que se dea por finalizado o seu 
contrato de traballo durante o período de proba. A cuestión que se formula é se resulta posible 
estender a este suposto a protección dispensada no art. 55.5.b) do Estatuto dos traballadores 
para o caso de despedimento, ou se por tratarse de institucións diferentes unha protección tan 
ampla non resulta factible.

Palabras chave: período de proba, embarazadas, discriminación. 

Abstract

The debate about labour protection of pregnant women does not settle this Constitutional Court 
decision, since it raises an interesting consideration about the anti-discrimination protection 
of pregnant workers in the event that their employment contract is resolved during the testing 
period. The question that arises is whether it is possible to extend the protection to these cases 
provided in the art. 55.5 b) of the Workers’ Statute provided in case of dismissal, or whether 
they are different institutions such large protection is not possible.

Keywords: Testing period, Pregnant women, Discrimination. 
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I. O suposto de feito da sentenza

A Sentenza do Tribunal Constitucional do 10 de outubro de 20131 aborda a cuestión 
da extinción da relación de traballo dunha muller embarazada que se encontraba en 
período de proba. Na resolución é de especial interese o voto particular do maxistrado 
Fernando Valdés Dal-Ré, que aposta por unha interpretación favorable á traballadora 
embarazada desde a consideración da protección que o ordenamento xurídico laboral 
dispensa á gravidez. O suposto de feito do caso refírese a unha traballadora que o 24 
de xuño de 2009 foi contratada por unha empresa como comercial para prestar os seus 
servizos durante seis meses, prorrogables por períodos de igual duración, cun período 
de proba de dous meses pactado. Na data do contrato a traballadora estaba embara-
zada de dez semanas, mais non consta que a empresa tivese coñecemento diso. O 4 
de agosto de 2009 a empresa comunicoulle á traballadora a extinción do contrato por 
non superar o período de proba. Na mesma data tamén lle comunicou unha idéntica 
decisión extintiva a outro traballador contratado.

A traballadora interpuxo unha demanda en que solicitou que se declarara a nulidade da 
decisión extintiva, por entender que a empresa puxera fin á relación laboral ao saber 
que estaba embarazada. Na Sentenza do 2 de decembro de 2009, o Xulgado do Social 
n.º 31 de Madrid desestimou a demanda. Esta sentenza considerou que non quedara 
probado que a empresa coñecese o embarazo da traballadora e razoou que o embarazo 
non era un feito sobrevido ao contrato; que a empresa acreditara que a traballadora non 
atinxira os obxectivos de vendas previstos no contrato (motivo polo que se declarou a 
extinción do contrato por non superar o período de proba pactado); e que ao compa-
ñeiro da traballadora, contratado en igual data, tamén se lle comunicara o mesmo día 
a extinción do seu contrato por non superar o período de proba, por idénticas razóns. 
Esa decisión foi recorrida en suplicación e a Sala do Social do Tribunal Superior de 
Xustiza de Madrid tamén a desestimou na Sentenza do 11 de xuño de 20102. Pois ben, 
ao recorrer en casación, a Sala do Social do Tribunal Supremo (en diante TS), na súa 
Sentenza do 18 de abril de 20113, igualmente desestimou o recurso, ao entender que 
non se lle podía aplicar á traballadora a regra da nulidade da decisión extintiva porque 
estaba en período de proba, e que a mencionada regra, consagrada no artigo 55.5, letra 

1 Recurso de amparo n.º 3773/2011.
2 Recurso de suplicación n.º 1357/2010.
3 Recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 2893/2010.

coMeNtArio á seNteNzA do tribuNAl coNstitucioNAl do 10 de outubro de 2013. 
eXtiNcióN dA relAcióN lAborAl duNhA Muller eMbArAzAdA eN Período de ProbA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 365-373



368

b), do Estatuto dos traballadores (en diante ET), só produce os seus efectos en caso 
de despedimento.

II. Os argumentos do Tribunal Constitucional para non aplicar a este suposto a 
regra do artigo 55.5.b) do ET

A traballadora decide recorrer en amparo por entender vulnerado o seu dereito á tu-
tela xudicial efectiva en relación co seu dereito á igualdade e non-discriminación por 
razón de sexo. No tocante a isto, o Tribunal Constitucional (en diante TC) argumenta 
na sentenza que aquí se analiza que a extinción da relación laboral da traballadora non 
pode cualificarse como nula desde o entendemento de que –como expresou o TS– o 
artigo 55.5, letra b), do ET, que determina a nulidade do despedimento dunha muller 
embarazada, só se refire aos casos de despedimento, e non ten tal consideración a reso-
lución do contrato en período de proba. Trátase de figuras diferentes que a xuízo do TC 
esixen un tratamento independente, e unha das principais consecuencias da devandita 
distinción é que o despedimento sempre debe ser causal, mentres a resolución do con-
trato en período de proba non esixe acreditar a causa. Na súa fundamentación xurídica, 
o TC, citando o TS, sinala que «esa protección reforzada prevista no art. 55.5.b) da 
LET para o despedimento non pode ser estendida por analoxía ao suposto axuizado 
do desistimento empresarial durante o período de proba, institución cuxas diferenzas 
co despedimento resultan substanciais, conforme a xurisprudencia da propia Sala do 
Social do Tribunal Supremo que cita a Sentenza»4. Non obstante, como se sinala na 
Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de abril de 2011, «esa facultade de desistimento 
empresarial no período de proba (art. 14 do ET) non é omnímoda para a empresa, pois 
a salvagarda dos dereitos constitucionais impón, en todo caso, límites á libre resolución 
do contrato [...], [e] non alcanza a produción de resultados inconstitucionais»5.

Pois ben, a análise deste suposto esixe acudir á doutrina do TC para os efectos de cla-
rificar por que chega finalmente a este fallo. En caso de despedimento dunha muller 
embarazada, o TC mantén unha liña favorable á denominada nulidade obxectiva ou 
automática, isto é, no caso en que teña lugar o despedimento da muller, este é nulo, 
con independencia de que o/a empresario/a coñeza ou non o feito do embarazo, e é o/a 

4 Fundamento xurídico cuarto, parágrafo terceiro.
5 Fundamento de dereito cuarto, parágrafo décimo primeiro.
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empresario/a quen debe probar que tal despedimento se debe a outros motivos, como 
así se expón nas súas sentenzas do 23 de xuño de 2008 e do 21 de xullo de 2008. En 
canto á carga da proba, o artigo 96 da Lei reguladora da xurisdición social (LRXS) 
establece a regra da achega de indicios suficientes pola traballadora que inverten a 
carga da proba, de tal maneira que –como acabamos de dicir– lle corresponde ao/á 
empresario/a probar que os feitos que dan lugar á extinción son alleos a motivos dis-
criminatorios, e xustificar que a súa decisión é obxectiva, proporcionada e axustada a 
dereito. O TS adheriuse a esta liña da tese obxectiva (Sentenza do Tribunal Supremo 
do 17 de outubro de 2008) tras optar nun primeiro momento por unha tese subxectiva, 
que esixía o coñecemento do feito do embarazo por parte do/a empresario/a (Sentenza 
do Tribunal Supremo do 19 de xullo de 2006).

Sinala a doutrina que «a nulidade do despedimento de traballadoras embarazadas debe 
por estas razóns interpretarse restritivamente, sen que poida trasladarse “por analoxía” 
ao desistimento en período de proba; a situación é acaso aínda máis grave se se ten en 
conta que a posibilidade de acreditar a procedencia que recoñece o art. 55.5 in fine do 
ET para o caso do despedimento carecerá de sentido na maior parte de situacións de 
desistimento en período de proba, cuxo carácter esencialmente subxectivo determina-
rá unha gran dificultade para encontrar razóns obxectivas que apoien a extinción do 
contrato; sobre a non aplicación da regra de nulidade automática do despedimento de 
embarazadas aos supostos de desistimento en período de proba, vid. A STSX de Madrid 
521/2010, do 11 de xuño (AS 2010/1710), ou a STSX de Cataluña 5015/2011, do 13 
de xullo (AS 2011/2457); o Tribunal Supremo asumiu esta interpretación en sentenza 
(con voto particular) do 18 de abril de 2011 (RX 5814)»6.

Neste sentido, tamén se indicou que na «STC 166/1988, do 26 de setembro, sobre 
o despedimento dunha embarazada durante o período de proba, [...] o Alto Tribunal 
sostivo que a facultade de resolver libremente o contrato por parte do empresario 
non pode exercerse de forma arbitraria, vulnerado o art. 14 da CE ao actuar de forma 
discriminatoria por razón de sexo, o que se deduce ao se alegar o embarazo como 
causa da decisión empresarial sen xustificar a existencia de motivos alleos ao feito ou 
a situación de embarazo; [tamén] as SSTC 173/94, do 7 de xuño, e 3/1995, do 10 de 
xaneiro, ambas nun caso de falta de renovación dun contrato temporal dunha traballadora 

6 Ao respecto, véxase ferNáNdez Márquez, O. (2014) El período de prueba en el contrato de trabajo. 
Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 54, nota 56.
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embarazada, coetánea á renovación doutros traballadores en situación similar, na cal 
se considerou tamén que se trataba dunha medida discriminatoria; ou a STC 136/1996, 
do 23 de xullo, relativa a un despedimento disciplinario por faltas inxustificadas ao 
traballo que permitiron declarar procedente ese despedimento, nas cales o Tribunal 
afirmou, igualmente, que os tratos desfavorables baseados no embarazo, ao afectar 
exclusivamente á muller, constitúen unha discriminación por razón de sexo proscrita 
polo art. 14 da CE»7.

III. O voto particular da sentenza. A tutela antidiscriminatoria como factor 
determinante

A cuestión é controvertida, tanto que a propia sentenza conta cun voto particular dis-
crepante do maxistrado Fernando Valdés Dal-Ré, cuxa posición comparto, pois entendo 
que a protección dos dereitos fundamentais ten por finalidade amparar un feito e as 
súas consecuencias, e neste caso o obxecto de salvagarda é o mesmo, o feito da ma-
ternidade. Como se afirma no punto cuarto deste voto particular, «as premisas de toda 
vulneración do art. 14 da CE son as dúas seguintes: dun lado, a concorrencia do factor 
protexido (aquí, o embarazo como realidade biolóxica enlazada ao xénero, segundo 
xurisprudencia constante deste tribunal); e, doutro, a existencia dun prexuízo asociado 
(aquí, a extinción do contrato de traballo)». O maxistrado pon de manifesto que «pese 
á diferente natureza existente entre o despedimento causal e o desistimento empresarial 
durante o período de proba, unha e outra premisa concorren en ambas as modalidades 
extintivas; os factores xustificativos dunha tutela antidiscriminatoria danse por igual 
nas extincións causais e nas non causais, e existe, pois, tanto un equivalente imperativo 
de protección como unha identidade do factor protexido en presenza; os elementos de 
legalidade que adxectivan de modo distintivo cada instituto xurídico a contraste, ao non 
lograr a dilución da presenza desta dupla premisa, encóntranse desprovistos, por tanto, 
da necesaria entidade para articular unha diferenciación no tratamento constitucional 
da tutela antidiscriminatoria». Neste sentido, conclúe que con ese fallo, «esta sentenza 
constitucional [...] pode incrementar a situación de precariedade laboral en que se atopan 
as traballadoras embarazadas sometidas a un período de proba» e que «á luz do art. 14 
da CE, a estimación do recurso era a única resposta posible, [polo que] en consecuencia, 

7 Sobre o tema, véxase rodríGuez escANciANo, S. (2008) La familia en el ámbito jurídico-laboral. 
Situación y protección. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 236, nota 525.
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debeu outorgarse o amparo solicitado e declararse a nulidade das resolucións xudiciais 
impugnadas, confirmatorias da regularidade do desistimento decidido polo empresario, 
e o dereito da demandante a reincorporarse ao seu posto de traballo». 

Así mesmo, o maxistrado Ollero Tassara redactou un voto particular concorrente en que 
expresa que comparte «integramente o seu fallo, por entender que a tutela obxectiva 
atribuída ás traballadoras en situación de embarazo en caso de despedimento é resultado 
dunha opción lexítima do lexislador; non deriva, pois, dunha esixencia constitucional, 
capaz incluso de obrigalo a estender o devandito tratamento a traballadoras que, en 
similar estado, desenvolven o seu labor en período de proba». No entanto, o maxis-
trado pon de manifesto que certos matices vinculados aos indicios que debe achegar 
a traballadora embarazada deberían estar mellor delimitados. Neste sentido, destaca 
que «a empresa [...] achegou unha dupla explicación para xustificar o seu desistimento 
de continuar a situación contractual; a primeira pode considerarse plausible, ao non 
se lograren os obxectivos inicialmente propostos á traballadora, aínda que o cómputo 
se realiza tendo en conta unicamente o conseguido no primeiro dos dous meses do 
período de proba; [pero] non resulta tan convincente –ante a necesidade de descartar 
a existencia de discriminación, en situacións tan proclives a xerala– o feito de que se 
producise similar desistimento da empresa respecto a un traballador varón; non só 
porque –agora si, sen ningunha dúbida– este non estaba embarazado, senón porque 
de asumirse acriticamente tal xustificación, abondaría para desistir da relación laboral 
cunha traballadora embarazada facela acompañar dun traballador varón en similar 
período de proba». Así as cousas, e tendo en conta eses matices, o maxistrado mostra 
a súa conformidade co fallo.

Por último, e sen pretender ir máis alá da análise que nos ocupa, detereime breve-
mente nunha cuestión estreitamente vinculada ao tema que aquí se trata, e que ten a 
ver co propio concepto de embarazo, xa que se presenta un interesante debate no caso 
da resolución do contrato de traballo durante o período de proba dunha traballadora 
cando está someténdose a un tratamento de fecundación in vitro. Sobre este asunto 
pronunciouse a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Ca-
taluña do 19 febreiro de 20138, en que se reflexiona sobre «se se pode equiparar ao 
embarazo o inicio dunhas probas de fecundación in vitro das cales se descoñece nese 
momento se finalizarán ou non nun embarazo, así como a necesidade ou non do seu 

8 Recurso de suplicación n.º 6182/2012.
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coñecemento por parte da empresa»9. Pois ben, «no caso concreto destas actuacións 
dise no fundamento de dereito quinto que a empresa non tiña coñecemento, cando 
procedeu a extinguir o contrato de traballo por non superación do período de proba, 
de que a traballadora acudira uns días antes á clínica, e solicitara as probas necesarias 
para realizar unha fecundación in vitro, que se levou a cabo no mes de decembro de 
2011 e finalizou sen conseguir a xestación, de todo o cal chega á conclusión de que en 
absoluto a fecundación in vitro estaba nun estado avanzado, dado que o óvulo fecunda-
do non fora introducido no útero, senón que incluso non comezara, conforme a cita da 
sentenza desta sala con data do 14 de abril de 2011, que á súa vez recolle a do TXCE 
2008/36, do 26 de febreiro, en que se sinala que “a prohibición de despedimento das 
traballadoras embarazadas establecida no artigo 10, punto 1, da Directiva 927/1985 
debe interpretarse no sentido de que non se aplica a unha traballadora sometida a 
unha fecundación in vitro cando, no momento en que se lle notifica o despedimento, 
xa tivo lugar a fecundación dos óvulos desta traballadora cos espermatozoides da súa 
parella, de modo que existen óvulos fecundados in vitro, mais estes non foron aínda 
transferidos ao útero da muller”»10. A Sentenza dispón que «para que a extinción do 
contrato de traballo da recorrente durante o período de proba pactado libremente 
polas partes, autorizado polo artigo 14 do Estatuto dos traballadores, constituíse un 
despedimento nulo tería que darse unha destas dúas circunstancias: 1) que o tratamen-
to de fertilidade se iniciase e estivese nun estado avanzado, de modo que se puidese 
equiparar a un embarazo, maneira esa en que estaría protexida polo disposto no artigo 
55.5.b) do Estatuto dos traballadores, todo iso sen necesidade de que a empresa tivese 
coñecemento da devandita situación, segundo a doutrina das sentenzas do Tribunal 
Supremo do 13 e 30 de abril de 2009; 2) alternativamente, que se tratase dun despe-
dimento discriminatorio polo feito de tratarse dunha muller, única que pode iniciar un 
tratamento médico de fertilidade in vitro, para o cal se precisaba que o devandito feito 
fose coñecido pola empresa, o que é negado [...] [n]a sentenza recorrida, a respecto do 
cal debe terse en conta, ademais, que tratándose dunha extinción contractual durante 
o período de proba que, en principio, non precisa de alegación de causa, a inversión 
da carga da proba se fai máis difícil que nun suposto como o contemplado na nosa 
sentenza [...] do 14 de abril de 2011, en que se trataba dun despedimento discipli-
nario por unha pretendida diminución do rendemento que non quedou acreditada na 
sentenza ditada polo xulgado do social de instancia, ao tempo que quedou probado, 

9 Fundamento de dereito segundo, parágrafo segundo.
10 Ibidem, parágrafo cuarto.
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pola contra, que a empresa coñecía perfectamente o inicio por parte da traballadora 
de proceso de fecundación in vitro»11.

En conclusión, a orientación do voto particular da sentenza que aquí se analiza, ten-
dente a amparar á traballadora embarazada nos casos en que o seu contrato se resolva 
durante o período de proba, non é a predominante na doutrina xurisprudencial, pese 
a que a finalidade do ordenamento xurídico-laboral para estes efectos é ofrecer unha 
tutela antidiscriminatoria completa. Esta interpretación literal que atende á natureza 
das institucións xera neste concreto punto certa indefensión, xa que malia seren des-
pedimento e resolución do contrato diferentes, deberían compartir neste aspecto o 
obxectivo de dar cobertura a traballadoras vulnerables como as embarazadas. De aí 
que se formule a seguinte cuestión: cal debería ser o factor determinante nestes casos, 
a natureza das institucións ou a finalidade garantista ou protectora das traballadoras? 
Tendo en conta que durante o período de proba non se esixe alegar causa ningunha para 
dar por finalizado o contrato, a marxe para se produciren situacións discriminatorias é 
máis ampla que no caso do despedimento protexido polo artigo 55.5.b) do ET. Como 
se indica no voto particular, a protección das mulleres embarazadas non pode depender 
de «circunstancias contractuais». En definitiva, estamos diante dunha cuestión polémica 
que mantén aberto o debate.

11 Ibidem, parágrafo quinto.
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1. A historia está chea de mulleres que realizaron un importante traballo na loita pola 
igualdade. Facelo visible e traelo até os nosos días é unha importante misión que nos 
axudará a continualo, xa que non importa o tempo, senón o coñecemento, e tanto na 
formación como nas ideas as mulleres temos moito que dicir. Así quedou reflectido 
na obra de que se fai a recensión e que de forma excepcional nos ofrece Olga Paz 
Torres. O traballo está levado a cabo cunha metodoloxía de estudo e de investigación 
maxistral, de modo que a través da reconstrución de materiais de arquivo sobre a vida 
de Isabel Oyarzábal Smith se estuda a personaxe desde perspectivas moi distintas. É 
a vida dunha muller que desenvolve o seu máximo potencial nun mundo de homes.

2. A obra estrutúrase en cinco capítulos ben diferenciados que se dividen, á súa vez, en 
apartados, para finalizar cunhas conclusións, a listaxe de fontes e arquivos consultados, 
unha bibliografía seleccionada de Isabel Oyarzábal, unha bibliografía xeral e uns 
anexos. Cada un dos capítulos é un testemuño diferente dunha época vivida pola súa 
protagonista, que constrúe un elegante e concienciudo relato da súa vida e as súas ideas, 
así como da realidade dunha época de España.

– No primeiro capítulo, baixo a epígrafe «Estado de la cuestión y metodología», Olga Paz 
Torres debulla cada un dos materiais que lle serviron de base para a súa investigación, 
alén dos recursos metodolóxicos empregados para trazar a traxectoria vital completa 
de Isabel Oyarzábal e tratar os seus aspectos decisivos. Ambos, materiais e métodos 
de investigación, fan desta obra un traballo de gran calidade intelectual, tanto pola 
dificultade na procura de informacións como polo rigoroso tratamento destas.

– No capítulo segundo, titulado «La formación de una intelectual en la Edad de 
Plata (1878-1918)», analízase a través dos ollos da Isabel Oyarzábal a situación das 
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mulleres –tanto das clases ricas como das pobres–, cuxa característica común é a da 
marxinalidade absoluta desde o punto de vista político e xurídico. Con todo, esta 
meuller, pertencente a unha clase podente, de formación burguesa católica, recibiría 
unha educación privilexiada en Inglaterra e Escocia que contribuirá ao seu espertar 
social, o que a converterá nunha muller inquieta, incómoda e activa.

A autora móstranos os principios básicos sobre os que asentaba a concepción da muller 
ideal, que comezaban a se ver ameazados. Para neutralizar a ameaza a Igrexa, entre as 
estratexias que desenvolveu, botou man dos manuais de educación, de modo que ao 
falar de igualdade e emancipación se facía referencia ás desastrosas consecuencias que 
podían ter para as mulleres, que non eran outras que a desorde, o vicio ou a destrución 
da familia. Mentres isto ocorría, en Europa e nos Estados Unidos había importantes 
debates sobre a pretendida inferioridade da muller con base en teses médico-científicas, 
as cales foron duramente contrarrestadas por Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán.

– No capítulo terceiro, titulado «Una mujer moderna en Madrid (1918-1931)», 
descríbesenos perfectamente o período –vésperas da Segunda República española– 
da implementación do capital e da industria, dos movementos obreiros e do 
desenvolvemento do feminismo burgués e político que culmina en España coa guerra 
civil. É o tempo en que Isabel Oryazábal se converte nunha muller moderna e intelectual, 
que estende a súa opinión crítica a diferentes círculos culturais e xornalísticos, e que, 
canda o resto de mulleres que participan no movemento asociativo feminista destes 
anos, consegue elaborar e sacar á venda publicacións propias. Temos aquí, xa que logo, 
unha precisa descrición do espertar das mulleres e mais do seu traballo.

– No capítulo cuarto, «El reto del discurso: conciencia y compromiso republicanos 
(1931-1939)», Olga Paz reflicte a consolidación da loita persoal de Isabel Oyarzábal, 
que é nomeada na altura embaixadora de España en Estocolmo, tras cesar o 8 de 
novembro no cargo de inspectora provincial de Traballo. A natureza dos cambios en 
España queda reflectida coas publicacións xornalísticas recollidas na obra, que serven 
para se facer unha idea cabal da situación. Entre outros fragmentos reproducidos, cabe 
salientarmos a resposta de Isabel Oyarzábal á pregunta sobre cal debe ser o labor da 
muller na República que lle fan desde o xornal Crónica (1931):

Consolidado o réxime republicano, debe a muller colaborar con toda plenitude na vida nacional, 
esixindo que lle sexan outorgados os seus dereitos e aplicando estes primordialmente á 
imposición de normas administrativas pulcras e decentes, o fomento de desenvolvemento da 
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cultura, a desaparición de irritantes desigualdades sociais, o benestar do neno e o aseguramento 
da paz por medio do desarmamento.

Tamén se recolle de forma clara e rigorosa o debate sobre o dereito ao voto das mulleres, 
que por primeira vez e de maneira sistemática ten lugar na Segunda República. Isto 
implicaba unha redefinición da cidadanía política igualitaria que está exposta en termos 
de igualdade universal e marcou as brillantes intervencións de Clara Campoamor no 
ambiente sumamente hostil do debate constitucional. Tras a guerra, o franquismo 
vilipendaría estas mulleres republicanas cualificándoas de masculinas, frías ou violentas.

Finalmente, Olga Paz pon de manifesto como a calidade de diplomática e ministra 
plenipotenciaria nestes anos de guerra fai de Isabel Oyarzábal unha muller visible en 
pleno conflito armado polo seu papel activo como voceira entre 1936 e 1939 da Segunda 
República española por medio mundo.

– No capitulo quinto, de título «Los surcos del exilio: la vida en México (1939-1974)», 
Olga Paz expón con mestría o duro exilio producido en España tras a guerra civil, 
máis aínda cando é un dos episodios sobre os que recaeu o silencio e o esquecemento. 
Descríbese como as mulleres que destacaron no exilio, entre elas Isabel Oyarzábal, 
eran conscientes da singularidade da súa militancia política, xa polo xeral se atopaba 
subordinada á dos homes, sen por iso deixaren de asumir responsabilidades. As mulleres 
exiliadas eran mulleres maduras cunha dilatada experiencia profesional e con contactos 
profesionais, o que lles permitiu introducirse nos ambientes cultos de México, mais 
non atinxir o renome dos seus homólogos masculinos, a pesar de suporen o 40% da 
poboación adulta que tivo que abandonar España.

Concretamente neste capítulo, a través das vivencias de Isabel Oryazábal pódese 
apreciar o sufrimento das mulleres exiliadas pola separación da familia, a perda de 
seres queridos, a situación económica precaria en que se atoparon. Todo isto motivou, 
en particular a partir de 1945, cando se soubo que o exilio non ía ser transitorio, que 
boa parte destas mulleres acabase decidindo dedicarse á súa familia.

3. A xeito de conclusión diremos que Olga Paz, nesta obra biográfica de Isabel Oryazábal 
Smith, non só nos mostra a vida e a loita dunha muller que quixo demostrar a súa 
capacidade e defender a igualdade de todos os seres humanos, senón que, de forma 
maxistral, vai debullando paso a paso a evolución do feminismo e dos seus esforzos 
por alcanzar o recoñecemento social, cultural e humano de todas as mulleres, no 
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período que vai desde 1878 a 1974. Podemos dicir, sen lugar a ningunha dúbida, que 
estamos diante dunha importante obra que nos permite valorar o traballo e o esforzo de 
moitas mulleres en todo o mundo. Ademais, non podemos deixar de anotar a calidade 
da linguaxe e a redacción deste volume, pois ambos elementos levan a quen o ler e 
a se imbuír nesta etapa da nosa historia. É que, como ben di Olga Paz, a vida da súa 
protagonista representa a disxuntiva entre o que tivo que ser e o que puido ser.

receNsióN

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 6, 2015, pp. 377-380



381

Normas para a entrega 
e presentación de traballos

Rules for submission 
and presentation of articles



382



383

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 obxectivo do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade 
da Coruña é a divulgación da problemática presentada polas relacións laborais na 
sociedade desde a perspectiva xurídico-laboral, psicolóxica, económica ou sociolóxica, 
con especial atención ao estudo e desenvolvemento das relacións laborais en Galicia. 
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.gal> 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 12, cun espazamento entre liñas 
sinxelo. Nas anotacións a pé de páxina empregarase letra Times New Roman, corpo 
10, cun espazamento entre liñas tamén sinxelo.

b) A cita bibliográfica especificará os apelidos e o nome dos autores, o título da 
publicación, o ano de publicación, o lugar de edición, a editorial e, por último, a páxina 
ou páxinas.

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 calquera das linguas oficiais na Comunidade 
Autónoma de Galicia, galego e castelán, 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 objective of the Yearbook of the Faculty of Labour Science of the University 
of A Coruña is to report the problems posed by labour relations in society from a legal, 
labour, psychological, economic or sociological perspective, with special attention to 
the study and development of labour relations in Galicia. 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.
gal> 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) Citations will specify the authors’ surname and name, the publication title, the year 
of edition, the place of edition, the editor and, finally, the page or pages.

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 official languages of Galicia, Galician and Spanish, 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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