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Dirección da xornada:  
Marisa Peña Cebreiro. Secretaria xeral do 
Consello Galego de Relacións Laborais. 
 
María Asunción López Arranz. Profesora de 
Dereito do Traballo e da Seguridade Social 
da Facultade de Ciencias do Traballo da 
Coruña. 

 
Número de prazas: 
Prazas limitadas ata completar aforo. 

 
Persoas destinatarias: 
• Alumnas e alumnos da Facultade de 
Ciencias do Traballo e, en xeral, da 
Universidade da Coruña. 
• Organizacións empresariais e sindicais. 
• Avogados/as e Graduados/as Sociais. 
• Profesionais vencellados coa materia e 
persoas interesadas nesta. 
 
Inscricións: 
As inscricións, que serán gratuitas, 
tramitaranse por orde de solicitude, ata 
completar o aforo, do 3 ao 15 de novembro 
de 2016, nos seguintes lugares: 
Facultade de Ciencias do Traballo da UDC. 
Campus de Esteiro. Ferrol. 
Consello Galego de Relacións Laborais. Rúa 
Algalia de Abaixo, 24. Santiago de 
Compostela. 
 
Diploma: 
Entregarase un diploma acreditativo ás 
persoas participantes que asistan á 
totalidade da xornada. 

Información e inscricións: 

XORNADA 

 

“NOVAS CUESTIÓNS  

XURÍDICO-LABORAIS A EXAME” 



Organiza:   
Consello Galego de Relacións Laborais  
Facultade de Ciencias do Traballo da 
Universidade da Coruña 

Data:   
16 de novembro de 2016. 

Lugar: 
Salón de actos do Campus Universitario 
de Esteiro da UDC. r/ San Ramón s/n 
15403 Ferrol. 

 

Mércores 16 de novembro de 2016 

 
 

10:00 Inauguración. 
 
 

10:15 Conferencia: 
“A lexislación laboral despois das sentenzas 
do Tribunal de Xustiza da Unión Europea so-
bre as condicións das traballadoras e dos tra-
balladores con contrato de interinidade” 
 
Dona Pilar Núñez-Cortés Contreras.  
Profesora Titular de área Dereito do Traballo e da 
Seguridade Social da Universidade Loiola de Anda-
lucia. 
 
 
 11:00 Coloquio. 
 

 

NOVAS CUESTIÓNS XURÍDICO-LABORAIS A EXAME 

 
11:15 Mesa redonda:  
A evolución da contratación laboral na con-
xuntura actual. 
 

Representantes da CEG e de UGT-Galicia, SN de 
CCOO de Galicia e CIG. 
 
 

12:15 Coloquio. 
 
 

12:30 Pausa-café. 
 
 

12:45 Conferencia:  
Actuacións da Inspección de Traballo en mate-
ria de rexistro e control horario na xornada de 
traballo.  
 
 
Dona Mª Esther Fernández Carballo 

Inspectora de Traballo e Seguridade Social da Co-
ruña 
 
 

13:30 Coloquio. 
 
 

13:45 Remate da xornada. 
 
 
 
 

RESUMO DA XORNADA 

 Unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, ditada 
o pasado 14 de setembro, que recoñece o dereito a 
indemnización por fin de contrato dunha traballadora interina, 
está a ser obxecto de controversia e de múltiples interpretacións. 
O Tribunal europeo establece que non pode existir diferenza de 
trato entre traballadores de duración determinada e 
traballadores fixos, o que parece obrigar á equiparación das 
indemnizacións por fin de contrato.  Isto está a ser entendido 
como un argumento para pedir que se reforme  a lexislación 
laboral española ao obxecto de adaptala ao fallo, coñecido o 
pasado 5 de outubro. O Ministerio de Emprego e Seguridade 
Social considera que ten efectos, esencialmente, nos 
traballadores interinos. Non obstante, algúns Tribunais, como o 
Superior de Xustiza de Madrid, apuntan que tamén debe de 
igualarse a indemnización de traballadores temporais e fixos nun 
despedimento obxectivo e ser, en ambos os dous casos, de 20 
días por ano traballado. 
 

Outra cuestión a debatir nesta xornada ven derivada  de dúas 
recentes sentenzas da sala do social da Audiencia Nacional, unha 
do 4 de decembro de 2015 (caso Bankia) e outra, do 19 de 
febreiro de 2016 (caso Abanca). Estas sentenzas, xunto co 
establecemento de criterios de actuación da Inspección de 
Traballo e Seguridade Social na súa Instrución 3/2016, poñen no 
punto de mira a regulación do rexistro e o control horario da 
xornada de traballo. A regulación legal contida no Estatuto dos 
Traballadores e mesmo no Real Decreto de Xornadas especiais 
non é todo o precisa e concreta que puidera ser e deixa zonas 
grises á hora de realizar un control efectivo. 
 

A organización desta xornada é froito da exitosa e continuada 
colaboración do Consello Galego de Relacións Laborais coa 
Facultade de Ciencias do Traballo de Ferrol.  Trátase de dar 
resposta por parte de profesionais punteiros  ás dúbidas que 
existen nestas materias, así  como coñecer as actuacións  da 
Inspección de Traballo e a problemática que agora atopan na 
práctica os interlocutores sociais, que será exposta 
por representantes das organizacións sindicais e empresarial 
máis representativas de Galicia. Correspóndelle ao Consello 
Galego de Relacións Laborais, de acordo coa normativa 
reguladora, a función de promover e fomentar o debate social en 
cuestións de actualidade laboral.  


