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Resumo

O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) vén excluíndo do dereito á asistencia sanitaria 
os emigrantes retornados que perciben exclusivamente pensións polo Sistema da Seguridade 
Social suíza. Proponlles, para poder continuar a ser atendidos na sanidade pública, ben que se 
afilien a unha compañía suíza prestadora de servizos sanitarios, pagando mensualmente unha 
custosa prima, ou ben que subscriban un convenio especial coa Tesouraría Xeral da Seguridade 
Social española. Neste artigo veremos varios casos de emigrantes galegos retornados que acu-
diron aos tribunais e obtiveron resolucións en que se condenou o INSS a lles ofrecer a cobertura 
sanitaria de que gozaban antes.

Palabras chave: exclusión asistencia sanitaria, emigrantes retornados, pensionistas de Suíza, 
resolucións xudiciais.

Abstract

The INSS has been excluding the returning emigrants who only get their pension from the Swiss 
social security from the entitlement to health care. In order to be able to continue being assisted 
at the public healthcare system, the returning citizens are offered either to take out health 
insurance with a Swiss company, paying a monthly premium very expensive, or to sign a special 
agreement with the Spanish Social Security Treasury. Several cases of returned emigrants that 
went to court and obtained favourable resolutions that sentenced the INSS to offer them the 
medical coverage they had previously enjoyed are analysed on this exposition.

Keywords: Medical assistance exclusion, Returning emigrants, Pensioners of Switzerland, 
Legal ruling.
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1. Introdución

Nos últimos anos, o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) excluíu os emi-
grantes retornados de Suíza da asistencia sanitaria de que gozaban anteriormente, xa 
fose como beneficiarios dos seus cónxuxes ou como titulares asegurados. Nas notifi-
cacións que recibiron os afectados para lles comunicar a privación deste dereito non se 
indican as causas xurídicas de tal resolución, e, en varios casos, o texto vén coincidir 
coa redacción que extraemos dunha das sentenzas xudiciais a que tivemos acceso1:

Debido a un cambio de instrucións respecto dos pensionistas pola lexislación suíza que se 
atopan residindo en España e perciben asistencia sanitaria como beneficiarios, indicámoslle 
que, independentemente do importe da pensión, deberá no prazo de 15 días hábiles contados 
a partir da recepción deste escrito, acollerse a unha mutua de seguridade social suíza ou subs-
cribir un convenio especial coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social. En calquera dos casos, 
deberá comunicar a este negociado de convenios internacionais a opción elixida mediante o 
xustificante oportuno.

Como se comproba no texto reproducido arriba, ofrécenselles dúas alternativas para 
poder continuar a facer uso da asistencia sanitaria: ou acollérense a unha entidade asegu-
radora suíza ou ben subscribiren o convenio especial regulado na Orde TAS/2865/2003, 
do 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no Sistema da Seguridade 
Social. Cando con motivo dos recursos administrativos e das demandas xudiciais que 
interpoñen os afectados o INSS alega xuridicamente, baséase para a privación do dereito 
constitucional á protección da saúde en que estas persoas contan cun título propio que 
se deriva da pensión que perciben polos correspondentes organismos protectores suízos. 

2. Feitos

Analizamos os seguintes oito casos galegos, de que temos coñecemento ben sexa de 
forma directa ou a través das resolucións xudiciais2 que encontramos no Centro de 
Documentación Xudicial do Consello Xeral do Poder Xudicial (CENDOJ).

1 STSX de Castela e León (Valladolid), do 10/06/2015 (rec. n.º 867/2015).
2 Nesta análise limitámonos aos oito casos por nós coñecidos de galegos emigrantes retornados de Suíza 
que se viron afectados por esta exclusión da asistencia sanitaria do sistema da Seguridade Social. Para 
ver unha análise desta mesma situación referida a todo o territorio do Estado, pódese consultar o estudo 
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a) Pensionista de invalidez a cargo da Seguridade social suíza que nunca cotizou á 
Seguridade Social española. Solicita asistencia sanitaria, que lle é denegada por non 
ser perceptor de ningunha prestación a cargo do INSS. Formula demanda, que é de-
sestimada en instancia e en suplicación.
b) Data da exclusión: 22/01/2010. Demandante: o marido dunha muller que o INSS 
exclúe como beneficiaria. Xulgado do Social nº 1 de Lugo: resolución denegatoria en 
primeira instancia «xa que figura como titular dunha prestación por si mesma, e non 
pode renunciar á asistencia sanitaria que implica, para incluírse como beneficiaria 
noutra tarxeta sanitaria». Recurso de suplicación con STSXG do 26/07/2013: estima-
ción do dereito a ser incluída na tarxeta sanitaria do demandante como beneficiaria de 
asistencia sanitaria con efectos desde a data da solicitude. Contía mensual da pensión 
suíza percibida de 82,27 €.
c) Data da exclusión: 18/12/2012. Demandante: marido pensionista polo sistema suí-
zo que solicita a inclusión como beneficiario da súa cónxuxe. Xulgado do Social nº 
2 de Ourense: a sentenza estima a demanda interposta contra o INSS e a Tesourería 
Xeral da Seguridade Social (TXSS) e declara o dereito do actor a ser beneficiario de 
asistencia sanitaria, incluído como beneficiario na tarxeta sanitaria da súa esposa, e, 
en consecuencia, condena o INSS e a TXSS. Recurso de suplicación con STSXG do 
11/11/2014: desestima o recurso de suplicación articulado polo INSS e a TXSS e confir-
ma a resolución de instancia. Contía mensual da pensión suíza percibida: descoñecida.
d) Data da exclusión: 17/07/2014. Demandante: esposa como beneficiaria do marido, 
o asegurado no Sistema da Seguridade Social. Xulgado do Social nº 2 de Ferrol: de-
clara o dereito da actora á asistencia sanitaria a través do Sistema Nacional de Saúde 
e con cargo a fondos públicos, en calidade de beneficiaria do seu esposo, con efectos 
do 17/07/14, e condena os demandados a estar e pasar por esta declaración. Recurso 
de suplicación desestimatorio na STSXG do 18/02/2016. Contía mensual da pensión 
suíza percibida: 122,03 €.
e) Data da exclusión: 17/04/2015. Demandante: esposa como beneficiaria do marido, o 
asegurado no Sistema da Seguridade Social. Con efectos do 04/08/2014 foille recoñecida 

de Prieto Padín, P. e Fernández Domínguez, J. J. (2016) «Efervescencia en la conflictividad sobre el 
reconocimiento de la condición de beneficiario de asistencia sanitaria a emigrantes en Suiza retornados» 
en VV. AA. Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea. 
Murcia, Laborum, Murcia, pp. 299-308. Neste estudo analízanse 68 casos a través das sentenzas dos tri-
bunais superiores de xustiza de Aragón (un caso), Galicia (tres casos), Asturias (13 casos) e Castela León/
Valladolid (51 casos). Todas estas resolucións recoñécenlles aos emigrantes retornados de Suíza o dereito 
a gozaren da asistencia sanitaria en España con cargo aos fondos públicos a través do Sistema Nacional 
de Saúde.
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unha pensión pola Caixa Suíza de Compensación. Xulgado do Social nº 2 de Ferrol: 
estima a demanda interposta contra o INSS, declara o dereito da actora á asistencia 
sanitaria en España e condena o INSS a estar e pasar por tal declaración. Recurso de 
suplicación con STSXG do 29/11/2016: desestima o recurso de suplicación interposto 
pola Administración da Seguridade Social. Contía mensual da pensión suíza percibida: 
49 francos suízos, que equivalen a 42,38 €.
f) Data da exclusión: 19/08/2016, por ser titular dunha pensión da Seguridade Social 
suíza. Era ata ese momento beneficiaria do marido, o asegurado no Sistema da Se-
guridade Social española. Xulgado do Social nº 5 de Vigo: estima a demanda fronte 
ao INSS, declara o dereito da demandante á asistencia sanitaria como beneficiaria do 
seu esposo e condena a demandada a estar e pasar por esta declaración. Recurso de 
suplicación con STSXG do 26/07/2017: desestima o recurso interposto polo INSS e 
confirma a resolución recorrida. Contía mensual da pensión suíza percibida: 530 €.
g) Muller que, ao cumprir a idade de 64 anos en novembro de 2014, por ser beneficiaria 
dunha pensión suíza, deixa de percibir o subsidio de desempregada maior de 52 anos 
con efectos desde o 01/12/2014. Coincidindo con isto, recibe unha notificación do 
INSS en que se lle comunica que se lle denega o dereito á asistencia sanitaria de que 
viña gozando como asegurada. 

Ao encontrarse sen esta cobertura, a afectada viuse abocada irremediabelmente a 
acollerse á mencionada Orde TAS/2865/2003. Para iso, con data do 28/04/2015, cursa 
unha solicitude de adhesión a este convenio, que resolve a TXSS favorabelmente, 
con recoñecemento de efectos desde o 27/04/2015. Deste xeito satisfai mensualmente 
unha cota de 87,34 € para ter dereito á asistencia sanitaria. Así mesmo, con data do 
06/05/2015 a mesma TXSS asígnalle un número da Seguridade Social ou de afiliación.

Non conformes coa resolución do INSS denegatoria do dereito á cobertura da asisten-
cia sanitaria, o 30/03/2016, con base no establecido no Real decreto 1192/2012, do 3 
de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario para efectos 
da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do Sistema 
nacional de saúde, esta muller e o seu cónxuxe cursan unha solicitude á Dirección 
Provincial do INSS para que á interesada lle sexa recoñecido o dereito á asistencia 
sanitaria como beneficiaria do seu cónxuxe ou, alternativamente, como titular. Con 
data do 28/04/2016 notifícanselles as resolucións da Dirección Provincial do INSS en 
que se lles denegan ambas as solicitudes. Presentada reclamación previa, a resolución 
do INSS volve ser denegatoria. 
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O 14/11/2016 preséntase demanda no Xulgado do Social nº 2 da Coruña, órgano que, 
no mes de novembro de 2017, fixa como data da designación de día para a vista oral o 
20/06/2018. Contía anual da pensión suíza: 11 674,08 francos suízos, que equivalen a 
10 582,02 €, cantidade que non supera o dobre da contía do indicador público de renda 
de efectos múltiples (IPREM), tamén en cómputo anual. Contía mensual: 881,83 €.

h) Data da exclusión: 19/08/2016, como beneficiaria do seu cónxuxe, por ser titular 
dunha pensión da seguridade social suíza por importe mensual de 218,22 €.

Táboa resumo dos casos presentados

Fonte: elaboración propia.

Destes oitos casos, seis corresponden a mulleres que solicitan o dereito á asistencia 
sanitaria en calidade de beneficiarias, aínda que unha delas tamén o demande como 
titular por considerar que reúne os requisitos para ambas as modalidades. Trátase, por 
tanto, dunha manifestación máis da discriminación indirecta practicada sobre a muller, 
que, unha vez retornada da emigración cunha idade non propicia para o xa deficiente 
mercado laboral, se encontra abocada ao desemprego ou á percepción de subsidios 
derivados da súa condición de retornada ou de maior de 52 anos.

Outro dato que se constata deriva da comprobación de que as pensións mensuais suízas3 
que perciben as persoas afectadas oscilan entre os 42,03 € da inferior e os 881,83 € da 

3 O importe máximo das pensións correspondentes ao primeiro piar en Suíza só pode ser percibilo por 
quen cotice durante 44 anos, mais para ter dereito ás mesmas, na proporción que lle corresponder, é sufi-
ciente con un ano completo de cotización. Isto último explica que no sistema suízo existan pensionistas 
que cobren importes tan baixos como sucede nos casos aquí referidos.

    Data da Demanda Sexo Cota de pensión Instancia  Suplicación
  exclusión     
 1 Descoñecida Titular H Descoñecida Denegatoria  Denegatoria
 2 22/01/2010 Beneficiaria M 82,27 € Denegatoria  Estimatoria
 3 18/12/2012 Beneficiario H Descoñecida Estimatoria  Estimatoria
 4 17/07/2014 Beneficiaria M 122,03 € Estimatoria  Estimatoria
 5 17/04/2015 Beneficiaria M 42,38 € Estimatoria  Estimatoria
 6 19/08/2016 Beneficiaria M 530 € Estimatoria  Estimatoria
 7 01/12/2014 Titular/beneficiaria M 881,83 €  Sub iudice
 8 19/08/2016 Beneficiaria M 218,22 €  Sub iudice
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máis elevada. Isto é, nun caso a prima mensual de 87,34 € que se satisfai coa subscri-
ción do convenio español que permite a asistencia sanitaria representa o 208,18% da 
pensión que se ingresa, e no outro o 9,92%. En ningún dos casos estas cantidades se 
aproximan ao dobre do IPREM (12 908,06 €) en cómputo anual.

Ao seren excluídas da asistencia sanitaria, o INSS ofrécelles a estas persoas dúas al-
ternativas para seguiren gozando deste dereito: afiliárense a unha entidade dentro do 
catálogo de seguros privados que ofrece a Institution commune LAMal4, unha fundación 
creada polos aseguradores-prestadores de servizos de atención sanitaria suízos en 1996 
con sede na cidade suíza de Soleure/Solothurn, aínda que existen algunhas xestións que 
se reservan os distintos cantóns, o que lles suporía pagar unha prima mensual media 
de 400 francos suízos (346,28 €); ou ben subscribiren o convenio especial do Sistema 
da Seguridade Social española, que supón un gasto de 87,34 € ao mes.

3. Normativa interna

O artigo 1.2 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, afirma rotundamente que 
«son titulares do dereito á protección da saúde e á atención sanitaria todos os españois e 
os cidadáns estranxeiros que teñan establecida a súa residencia no territorio nacional». 
A Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, 
pola súa vez, recoñece no artigo 2.b) como principio xeral «o aseguramento universal 
e público por parte do Estado» da prestación dos servizos aos usuarios do Sistema 
de Saúde, mais, en contradición co recoñecemento proclamado anteriormente como 
universal, o artigo 3 desta lei, desde a modificación operada nel polo Real decreto 
lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do 

4 A Lei federal sobre o seguro-enfermidade (LAMal), Loi fédérale sur l’assurance-maladie, do 18 de 
marzo de 1994, serve para asegurar sanitariamente a poboación en Suíza en caso de enfermidade. Regula 
tamén outros sectores da saúde. Segundo a LAMal, as persoas residentes en Suíza por un período superior 
a tres meses teñen que subscribir obrigatoriamente un seguro de enfermidade básico con calquera das 62 
compañías aseguradoras privadas autorizadas na actualidade para ofrecer este servizo. Da vixilancia do 
cumprimento desta obriga encárgase en cada cantón a autoridade competente. 

Mensualmente, os asegurados satisfán unha prima cuxo importe varía en función da idade e da asegurado-
ra escollida, e existen reducións se o seu importe supera o 6% da pensión percibida. Alén disto, cada ase-
gurado/a, agás a poboación infantil, debe fixar unha franquía mínima anual de 300 francos suízos e máxi-
ma de 2500. Pola atención médica e farmacéutica cada asegurado/a ten que achegar un 10% do custo cun 
límite anual de 700 francos por persoa adulta e 350 francos no caso dos menores de 18 anos. Así mesmo, 
por cada día de hospitalización os maiores de 25 anos pagan 15 francos, agás se é debida á maternidade.
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Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, 
vincula este dereito ao cumprimento dos requisitos que se esixen para ter a condición 
de asegurado/a ou de beneficiario/a. Así, este artigo, até a modificación do ano 2012, 
mantivo como rótulo o de «Titulares dos dereitos», e incluía no seu apartado 1 o dereito 
á asistencia sanitaria coa seguinte literalidade:
 
Son titulares dos dereitos á protección da saúde e á atención sanitaria os seguintes:

a) Tódolos españois e os estranxeiros no territorio nacional nos termos previstos no artigo 12 
da Lei orgánica 4/20005.

b) Os nacionais dos estados membros da Unión Europea que teñen os dereitos que resulten 
do dereito comunitario europeo e dos tratados e convenios que subscriba o Estado español e 
lles sexan de aplicación.

c) Os nacionais de estados non pertencentes á Unión Europea que teñen os dereitos que lles 
recoñezan as leis, os tratados e convenios subscritos.

Coa modificación operada polo Real decreto lei 16/2012, o rótulo do artigo 3 pasa a 
ser «Da condición de asegurado», o que vincula regresivamente o dereito universal á 
asistencia sanitaria á condición de asegurado/a ou de beneficiario/a (a letra grosa e nosa):

1. A asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do Sistema Nacional 
de Saúde, garantiráselles a aquelas persoas que teñan a condición de asegurado.

2. Para estes efectos, terán a condición de asegurado aquelas persoas que estean nalgún dos 
seguintes supostos:

a) Ser traballador por conta allea ou por conta propia, afiliado á Seguridade Social e en situación 
de alta ou asimilada á de alta.

b) Ter a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social.

c) Ser perceptor de calquera outra prestación periódica da Seguridade Social, incluídas a pres-
tación e o subsidio por desemprego.

d) Esgotar a prestación ou o subsidio por desemprego e figurar inscrito na oficina correspon-
dente como demandante de emprego, non acreditando a condición de asegurado por calquera 
outro título.

5 Artigo 12 da Lei orgánica 4/2000: «Os estranxeiros teñen dereito á asistencia sanitaria nos termos previs-
tos na lexislación vixente en materia sanitaria».
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3. Naqueles casos en que non se cumpra ningún dos supostos anteriormente establecidos, as 
persoas de nacionalidade española ou dalgún Estado membro da Unión Europea, do Espazo 
Económico Europeo ou de Suíza que residan en España e os estranxeiros titulares dunha auto-
rización para residir en territorio español, poderán ter a condición de asegurado sempre que 
acrediten que non superan o límite de ingresos determinado regulamentariamente6.

Segundo a literalidade da lei que acabamos de reproducir, os emigrantes retornados 
privados polo INSS da asistencia sanitaria cumprían todos os requisitos para teren de-
reito a ela como asegurados, en virtude do apartado 3: teñen nacionalidade española, 
residen en España e non superan o límite de ingresos fixado regulamentariamente. 

Non obstante, consciente da existencia deste portelo para o exercicio do dereito, desde 
o primeiro de ano de 2014 o lexislador, a través da reforma operada polo socorrido e 
abusivo recurso do Goberno ás modificacións a través da Lei de orzamentos do Estado 
(disposición final 11 da Lei 22/2013, do 23 de decembro), fixa a redacción da letra 
d) do apartado 2 coa seguinte literalidade7 (a letra grosa é nosa: «esgotar a prestación 
ou o subsidio por desemprego ou outras prestacións de similar natureza, atoparse en 
situación de desemprego, non acreditar a condición de asegurado por calquera 
outro título e residir en España». 

Así mesmo, o Goberno desenvolve o Real decreto lei 16/2012 por medio do Real de-
creto 1192/20128, o cal no seu artigo 2.1.b) dispón tamén que son persoas aseguradas 
(a letra grosa é nosa) «as non comprendidas na alínea anterior nin no artigo 3 deste real 
decreto que [...] [non teñan] ingresos superiores en cómputo anual a cen mil euros nin 
cobertura obrigatoria da prestación sanitaria por outra vía [...]».

6 A STC 139/2016, do 21 de xullo, declarou inconstitucional e nula esta parte final en que di «sempre que 
acrediten que non superan o límite de ingresos determinado regulamentariamente» por violar a reserva 
de lei que esixe o artigo 43.2 da Constitución española, ao remitir en branco a un regulamento a determi-
nación do nivel de ingresos que non debe superar quen, sen ter vínculo co sistema da Seguridade Social, 
aspire a acceder á condición de asegurado/a ou de beneficiario/a.
7 Na redacción inicial do Real decreto lei 16/2012, o contido da acreditación de asegurado/a por calquera 
outro título refírese de xeito exclusivo aos desempregados, e non aos pensionistas retornados de Suíza. 
Coa reforma operada pola Lei 22/2013 tamén se salva a reserva de lei que esixe a regulación deste dereito 
ex artigo 43.2 da Constitución, que se incumpría no artigo 2.1 b) do Real decreto 1192/2012.
8 Substitúe o Decreto 2766/1967, do 16 de novembro, sobre prestacións de asistencia sanitaria e ordena-
ción dos servizos médicos no réxime xeral da Seguridade Social (vixente até o 05/08/2012).
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Con isto, o pretendido dereito universal á asistencia sanitaria a cargo do sistema pú-
blico de saúde fica vedado para diversos colectivos que non reúnen os requisitos de 
seren asegurados ou beneficiarios, como acontece cos inmigrantes sen permiso de 
residencia maiores de 18 anos9 e aqueloutras persoas que teñan cobertura obrigatoria 
desta prestación «por outra vía». Velaquí o argumento en que o INSS se basea para 
excluír os emigrantes retornados de Suíza do dereito á atención sanitaria, de que antes 
viñan gozando. Alega o INSS que para os emigrantes retornados de Suíza que perciben 
unicamente unha pensión polo sistema helvético, debe ser o organismo protector dese 
estado o que corra coa asistencia sanitaria. No caso de que tamén percibisen unha pen-
sión polo sistema español, xa se encontrarían cubertos por este en virtude do disposto 
no artigo 3.2.b) da Lei 16/2003.

Ao ficaren sen dereito á asistencia sanitaria residentes en territorio español, xa sexa 
pola súa situación irregular ou por, malia seren de nacionalidade española, gozar desta 
prestación por outro título, no apartado 5 do artigo 3 da Lei 16/2003, indícase que estas 
persoas poden «obter a prestación de asistencia sanitaria [a través do sistema público 
de saúde] mediante o pagamento da correspondente contraprestación ou cota derivada 
da subscrición dun convenio especial». No caso dos emigrantes retornados, o convenio 
que lles corresponde, afirma o INSS, é o establecido na Orde TAS/2865/2003, que no 
artigo 16.2.1 lles permite acollerse (a letra grosa é nosa) «[a]os españois que sexan 
pensionistas dun sistema de previsión social estranxeiro cando, ó trasladaren a súa 
residencia a España, non teñan dereito á asistencia sanitaria por conta e a cargo 
do país estranxeiro».

Isto é, segundo o INSS, todos os pensionistas do Sistema da Seguridade Social española, 
todos os pensionistas pertencentes a calquera dos estados da Unión Europea (UE) e do 
Espazo Económico Europeo (EEE) e todos os pensionistas de países con que existen 
convenios bilaterais que cubran a asistencia sanitaria, que residan en España, teñen 
dereito a esta prestación agás os emigrantes retornados de nacionalidade española que, 
procedentes de Suíza, perciben unicamente unha pensión deste estado.

9 No momento de redactar este traballo, xuño de 2018, o Goberno anuncia que modificará, a través dun real 
decreto lei, as normas que desde o ano 2012 exclúen os inmigrantes sen permiso de residencia do dereito 
á asistencia sanitaria. Porén, temémonos que os pensionistas emigrantes retornados de Suíza seguirán 
excluídos da asistencia sanitaria porque para este goberno, como para o anterior do PP, gozan da mesma 
consideración que os pensionistas de nacionalidade suíza que viven en España, ao sérenlles de aplicación 
os regulamentos comunitarios de coordinación dos sistemas de seguridade social ou os convenios bilate-
rais que comprendan a prestación de asistencia sanitaria.
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Se estes emigrantes para o INSS non gozan da condición de asegurados, tampouco o 
poden facer como beneficiarios dunha persoa asegurada, malia a redacción dos artigos 
3.4 da Lei 16/2003 e 3.1 do Real decreto 1192/2012, segundo os cales ten este dereito 
quen reúna calquera das seguintes condicións:

a) Ser cónxuxe dun/dunha asegurado/a ou ser unha persoa de análoga relación de 
afectividade en unión de feito inscrita no rexistro oficial que corresponda.
b) Ser ex cónxuxe ou persoa separada xudicialmente a cargo da persoa asegurada que 
teña dereito a percibir unha pensión compensatoria por parte desta.
c) Ser descendente a cargo dunha persoa asegurada menor de 26 anos ou, en caso de ser 
maior desta idade, ter unha discapacidade recoñecida nun grao igual ou superior ao 65%.
d) Ser asimilado/a aos descendentes da persoa asegurada ou do seu ou da súa cónxuxe, 
aínda que exista separación xudicial, ou do outro membro da parella de feito ou do seu 
ou da súa ex cónxuxe a cargo, cando a tutela ou o acollemento se producisen antes do 
divorcio ou da nulidade matrimonial.
e) Ser irmá ou irmán da persoa asegurada.

O artigo 3.2 do Real decreto 1192/2012 continúa así:

[...] entenderase que os descendentes e as persoas asimiladas a eles están a cargo dunha persoa 
asegurada se conviven con ela e dependen economicamente dela.

Para estes efectos, deberá terse en conta o seguinte:

a) Considerarase que os menores de idade non emancipados se encontran sempre a cargo da 
persoa asegurada.

b) Considerarase que nos casos de separación por razón de traballo, estudos ou circunstancias 
similares existe convivencia coa persoa asegurada.

c) Considerarase que os maiores de idade e os menores emancipados non dependen economi-
camente da persoa asegurada se teñen uns ingresos anuais, computados na forma sinalada no 
artigo 2.3, que superen o dobre da contía do indicador público de renda de efectos múltiples 
(IPREM)10, tamén en cómputo anual.

10 O IPREM anual para o 2017 fixouse en 6454,03 €. (Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do 
Estado para o ano 2017, BOE n.º 153, do 28/06/2017). Isto é, os ingresos anuais para gozar da condición 
de beneficiario/a non poden superar os 12 908,06 €. No Proxecto de lei dos orzamentos xerais do Estado 
para o ano 2018 mantense inalterado (Boletín Oficial de las Cortes Generales n.º 20-1, do 05/04/2018).
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Alén das condicións citadas para gozar da condición de beneficiario/a, no apartado 3 
do mesmo artigo esíxense dous requisitos:

a) Non ter a condición de persoas aseguradas con base no artigo 2.1.a).

b) Ter residencia autorizada e efectiva en España, salvo no caso daquelas persoas que se despracen 
temporalmente a España e estean a cargo de traballadores trasladados pola súa empresa fóra do 
territorio español, sempre que estes se encontren en situación asimilada á de alta, cotizando no 
correspondente réxime de seguridade social español.

Segundo as normas de dereito interno, afirma o INSS, os emigrantes retornados pro-
cedentes de Suíza que perciben tan só unha pensión deste país, e non polo sistema 
público español, gozan de título propio para que sexa o sistema helvético o que cubra 
esta prestación. Ademais, as normas de dereito comunitario e mais o Acordo sobre a 
libre circulación de persoas entre a Comunidade Europea e os seus estados membros, 
por unha parte, e a Confederación Suíza, pola outra, tamén coinciden con esta mesma 
interpretación. En conclusión, o INSS sostén que os emigrantes retornados de Suíza, por 
teren a obriga de recibir deste estado a asistencia sanitaria malia residiren en España, 
dispoñen da cobertura obrigatoria desta prestación por outra vía e, en consecuencia, 
carecen do dereito á sanidade pública do sistema de saúde español.

O convenio de asistencia sanitaria establecido na Orde TAS/2865/2003 regula no artigo 
16 as prestacións de asistencia sanitaria, dentro do territorio español, das persoas que de-
senvolveron a súa actividade no estranxeiro e que, ao seu retorno temporal ou definitivo 
a España, carecen da posibilidade de obtelas. Teñen dereito a subscribir este convenio 
especial, de acordo co apartado 2.1. deste artigo, como xa se citou, «os españois que 
sexan pensionistas dun sistema de previsión social estranxeiro cando, ó trasladaren a 
súa residencia a España, non teñan dereito á asistencia sanitaria por conta e a cargo do 
país estranxeiro», mais tamén os familiares dos españois pensionistas doutro sistema 
de seguridade social que estean incluídos no convenio de asistencia sanitaria da persoa 
causante no momento do seu falecemento. Do mesmo xeito:

[...] poderán solicitar e subscribir esta modalidade de convenio especial, en xeral, os traballa-
dores españois retornados a España que, despois de teren desenvolvido as súas actividades 
laborais no estranxeiro, non tiveren dereito por título ningún ás prestacións de asistencia sa-
nitaria de acordo coas disposicións da lexislación de Seguridade Social española, as do Estado 
de procedencia ou dos convenios establecidos para o efecto.
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Tamén poderán subscribilo os familiares de emigrantes españois que no momento de falece-
mento destes estiveren ó seu cargo e non tiveren dereito por outro título ás prestacións de 
asistencia sanitaria obxecto desta modalidade de convenio.

[...]

2.2. Poderán tamén solicita-la subscrición desta modalidade de convenio especial os emigrantes 
españois e os seus familiares que sexan beneficiarios de prestacións derivadas dun seguro de 
pensións ou de rendas no país en que desenvolvesen a súa actividade, durante as súas estadías 
temporais en España, e que acrediten os demais feitos que se indican no anterior número 2.1 
deste mesmo artigo. [...]

Esta mesma Orde TAS/2865/2003, na súa disposición adicional terceira, baixo o 
rótulo «Convenio especial de asistencia sanitaria para pensionistas de nacionalidade 
suíza residentes en España», dispón que «os beneficiarios de pensións previstas pola 
lexislación federal suíza de Seguridade Social desta última nacionalidade que residan 
en España, poderán subscribi-lo convenio especial para a cobertura da asistencia sa-
nitaria regulado no artigo 16 da presente orde, de conformidade co disposto no punto 
17 do Protocolo Final do Convenio de Seguridade Social entre España e Suíza do 13 
de outubro de 1969».

4. Convenios internacionais e normas de dereito comunitario referidos á coordi-
nación dos sistemas de seguridade social entre o Estado español e Suíza

As relacións de coordinación dos sistemas de seguridade social español e suízo ini-
ciáronse no ano 1969 co Convenio e o Protocolo Final entre o Goberno español e o 
Goberno do Consello Federal Suízo sobre seguridade social, asinado en Berna o día 
13/10/1969. A referencia á asistencia sanitaria por continxencias comúns figura nas 
declaracións 14, 15 e 16 do Protocolo final e atinxe os traballadores en activo, non 
os pensionistas. Posteriormente, en xuño de 1982, é asinado o Convenio adicional ao 
Convenio de seguridade social entre España e a Confederación Suíza, que entra en 
vigor o 01/11/1983 e, entre outras novidades, introduce como punto 1711 do Protocolo 

11 Punto 17 do Protocolo final: 

Por pedimento seu e mediante o pagamento das cotizacións fixadas cada ano pola autoridade española com-
petente, os beneficiarios que residan en España das diferentes categorías de pensións de seguridade social 
previstas pola lexislación federal suíza de seguridade social, así como as persoas ao seu cargo que convivan 
con eles, terán dereito ás prestacións en especie de asistencia sanitaria previstas pola lexislación española, nas 
mesmas condicións que os beneficiarios de pensións españolas.
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final una nova declaración, que, segundo o INSS, terá relevancia para as opcións de 
prestación de asistencia sanitaria aos emigrantes retornados, como veremos. 

O 29/06/1999, os daquela quince estados da Unión Europea e Suíza asinan o Acordo 
sobre a libre circulación de persoas entre a Comunidade Europea e os seus estados 
membros, por unha parte, e a Confederación Suíza, pola outra. Este acordo foi apro-
bado pola Decisión 2002/309/CE, do 30 de abril, e entra en vigor o 01/06/2002. Pois 
ben, no artigo 20 deste acordo establécese que, «salvo disposicións en contrario do 
anexo II, os acordos bilaterais de seguridade social entre Suíza e os estados membros 
da Comunidade Europea fican suspensos a partir da entrada en vigor deste acordo, na 
medida en que a mesma materia sexa rexida por el». 

No devandito anexo II, as partes contratantes acordan aplicar entre elas, no ámbito que 
nos ocupa, os actos comunitarios a que se fai referencia na súa sección A tal e como 
estaban vixentes o día da sinatura do Acordo, con algunhas adaptacións. Isto é, agás al-
gunhas disposicións específicas nas relacións dos diferentes estados membros da Unión 
Europea con Suíza, serán aplicables para a coordinación desta materia o Regulamento 
(CEE) n° 1408/71 do Consello, do 14/06/1971, relativo á aplicación dos réximes de 
seguridade social aos traballadores por conta allea, aos traballadores por conta propia 
e aos membros das súas familias que se desprazan dentro da Comunidade; o seu re-
gulamento de desenvolvemento, Regulamento (CEE) n.º 574/72, do 21/03/1972, e a 
Directiva 98/49/CE do Consello, do 29/06/1998, relativa á protección dos dereitos de 
pensión complementaria dos traballadores por conta allea e os traballadores por conta 
propia que se desprazan dentro da Comunidade.

No entanto, este anexo II foi substituído posteriormente, de conformidade co artigo 1 da 
Decisión nº 1/2012, do 31/03/2012, do Comité Mixto establecido en virtude do Acordo 
do 21/06/1999, para declarar aplicables, desde a súa entrada en vigor o 01/04/2012, o 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29/04/2004, 
sobre a coordinación dos sistemas de seguridade social, e o Regulamento (CE) n.º 
987/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16/09/2009, polo que se adoptan 
as normas de aplicación do anterior, con algunhas modificacións12.

12 Desde o 24/04/2011 rexe tamén para os estados membros a Directiva 2011/24/UE do Parlamento Euro-
peo e do Consello, sobre a aplicación dos dereitos dos pacientes na atención sanitaria transfronteiriza, tras-
posta por medio do Real decreto 81/2014, do 7 de febreiro, non aplicable de momento aos países do Es-
pazo Económico Europeo nin a Suíza mentres non se adopten os instrumentos xurídicos correspondentes.



29

5. Argumentos xurídicos do INSS para denegar a asistencia sanitaria aos emi-
grantes retornados

O INSS baséase precisamente nos artigos 2 e 3 e na disposición adicional segunda do 
Real decreto 1192/2012, postos en conexión cos artigos 24, 25 e 32 do Regulamen-
to (CE) n.º 883/2004. Baséase tamén no Punto 17 do Protocolo final do Convenio 
adicional ao Convenio de seguridade social entre España e a Confederación Suíza, 
e mais no artigo 16 da Orde TAS/2865/2003. En concreto, é no artigo 2413 do Regu-
lamento (CE) n.º 883/2004 en que o INSS se basea para decidir o estado que debe 
facilitar as prestacións sanitarias cando un/unha traballador/a ou pensionista reside 
nun estado distinto daquel en que se xerou ese dereito: quen perciba unha pensión 
de acordo coa lexislación dun estado membro e non teña dereito a prestacións en 
especie en virtude da lexislación do estado de residencia, recibirá a asistencia sani-
taria a cargo do estado que lle paga a pensión; se o/a titular de pensión ten dereito 
a asistencia sanitaria ao abeiro da lexislación dun único estado membro, os custos 
serán soportados pola institución competente dese estado membro. Nos casos en que 
o/a pensionista teña dereito a esta asistencia sanitaria por parte de varios estados, esta 
será pagada polo estado a cuxa lexislación a persoa estivese suxeita durante o período 
de tempo máis longo. 

13 Artigo 24, sobre a ausencia de dereito a prestacións en especie ao abeiro da lexislación do estado mem-
bro de residencia:

1. A persoa que reciba unha ou máis pensións ao abeiro da lexislación dun ou máis estados membros e non 
teña dereito a prestacións en especie en virtude da lexislación do estado membro de residencia, recibirá, non 
obstante, as devanditas prestacións en beneficio propio e dos membros da súa familia na medida en que teña 
dereito a elas de acordo coa lexislación do estado membro ou de cando menos un dos estados membros que 
sexa competente no que respecta ás súas pensións, se residise nese estado membro. As prestacións en especie 
serán facilitadas pola institución do lugar de residencia, con cargo á institución a que se refire o apartado 2, 
como se o interesado tivese dereito a pensión e a tales prestacións en especie ao abeiro da lexislación dese 
estado membro.

2. Nos casos previstos no apartado 1, o custo das prestacións en especie correrá a cargo da institución que se 
determine conforme ás seguintes regras:

a) cando o titular dunha pensión teña dereito ás prestacións en especie de acordo coa lexislación dun só estado 
membro, estes custos correrán a cargo da institución competente do devandito estado membro;

b) cando o titular dunha pensión teña dereito ás prestacións en especie de acordo coa lexislación de dous ou 
mais estados membros, o custo destas correrá a cargo da institución competente do estado membro a cuxa 
lexislación estivese suxeita a persoa durante o maior período de tempo; se da aplicación desta norma resultase 
que o custo das prestacións corre a cargo de varias institucións, o custo será sufragado pola institución que 
aplique a última lexislación a que estivese suxeito o titular da pensión.
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Conclúe o INSS que este artigo 24 é plenamente aplicable aos pensionistas retornados 
de Suíza, porque perciben unha prestación dese estado que a lexislación helvética 
recoñece como pensión e para eles existe afiliación obrigatoria ao seguro de enfer-
midade no devandito estado. Continúa afirmando o INSS, nas súas resolucións, que 
podería concluírse erroneamente que a afirmación do artigo 24 relativa á persoa que 
«non teña dereito a prestacións en especie en virtude da lexislación do estado membro 
de residencia» orixina que, ao existir en España a posibilidade de acceder á asistencia 
sanitaria en calidade de beneficiario/a doutro/a asegurado/a ou como asegurado/a 
residente, ou por ter esgotado a prestación ou o subsidio de desemprego, non resulta 
aplicable o nel regulado. 

O artigo 25 do mesmo Regulamento (CE) n.º 883/2004, prosegue o INSS, pecha tal 
posibilidade ao establecer que cando a persoa que reciba unha pensión ao abeiro da 
lexislación dun estado membro resida noutro estado membro en virtude de cuxa lexis-
lación o dereito a percibir prestacións de asistencia sanitaria non dependa de condicións 
de seguro nin dunha actividade como traballador/a, e non reciba ningunha pensión do 
estado de residencia, o custo das prestacións en especie correrá a cargo da institución 
competente no estado que aboa a pensión. Para o INSS, xa que logo, segundo os artigos 
24 e 25 do Regulamento (CE) n.º 883/2004, todas as persoas residentes en España que 
perciben unicamente pensións a cargo de Suíza, independentemente da súa nacionali-
dade, están obrigadas a se afiliaren a un seguro de enfermidade dese estado.

Canto á lexislación española, continúa o INSS, a disposición adicional segunda do 
Real decreto 1192/2012 establece que as persoas con dereito a asistencia sanitaria en 
aplicación dos regulamentos comunitarios de coordinación da asistencia sanitaria de 
sistemas de seguridade social, ou dos convenios bilaterais que comprendan a prestación 
de asistencia sanitaria, terán acceso a ela sempre que residan en España, na forma, a 
extensión e as condicións establecidas nas disposicións comunitarias ou bilaterais 
indicadas. 

Como se recoñece en España o dereito á asistencia sanitaria das persoas a que lles 
resulta aplicable o artigo 24 do Regulamento (CE) n.º883/2004? O INSS responde a 
esta pregunta do seguinte xeito: estes pensionistas acceden á asistencia sanitaria en 
España como se fosen asegurados polo inciso 2.º da letra a) do apartado 1 do artigo 
2 do Real decreto 1192/2012; isto é,como se tivesen a condición de pensionistas do 
Sistema da Seguridade Social español. Mais, prosegue o INSS, neste punto existe un 
segundo impedimento (o primeiro é o artigo 25 do citado regulamento), neste caso por 
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aplicación da lexislación española, para o acceso á asistencia sanitaria como benefi-
ciario/a doutro/a asegurado/a residente ou por esgotamento do desemprego, por non 
cumprirse respectivamente os requisitos establecidos nos artigos 3.3.b)14, 2.1.b)15 e 
2.1.a).416 do Real decreto 1192/2012.

Que opción lles queda, xa que logo, aos pensionistas retornados para teren dereito 
á asistencia sanitaria en España? Segundo o INSS, as alternativas consisten ben en 
solicitar de Suíza a certificación de que os interesados gozan nese país do dereito a 
prestacións sanitarias e presentala nunha das súas oficinas17, ou ben en subscribir 
en España o convenio especial do Sistema da Seguridade Social regulado na Orde 
TAS/2865/2003. Indica o INSS que estas dúas posibilidades están recollidas nas par-
ticularidades da aplicación dos regulamentos comunitarios en materia de coordinación 
de sistemas de seguridade social reflectidas na Decisión n.º 1/2012 do Comité Mixto 
establecido en virtude do Acordo sobre libre circulación de persoas entre a Comuni-
dade Europea e os seus estados membros, por unha parte, e a Confederación Suíza, 
pola outra, do 31/03/2012.

14 Artigo 3.3.b) do Real decreto 1192/2012:

Ter residencia autorizada e efectiva en España, salvo no caso daquelas persoas que se despracen temporalmen-
te a España e estean a cargo de traballadores trasladados pola súa empresa fóra do territorio español, sempre 
que estes se encontren en situación asimilada á de alta, cotizando no correspondente réxime de seguridade 
social español.
15 Artigo 2.1.b) do Real decreto 1192/2012:

As non comprendidas na alínea anterior nin no artigo 3 deste real decreto que, non tendo ingresos superiores 
en cómputo anual a cen mil euros [declarado inconstitucional pola STC 139/2016 por configurar regulamen-
tariamente un dereito que require aprobación do poder lexislativo] nin cobertura obrigatoria da prestación 
sanitaria por outra vía, se atopen nalgún dos seguintes supostos: 

1.º Ter nacionalidade española e residir en territorio español. 

2.º Ser nacionais dalgún Estado membro da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou de Suíza e estar 
inscritos no Rexistro Central de Estranxeiros. 

3.º Ser nacionais dun país distinto dos mencionados nos puntos anteriores, ou apátridas, e titulares dunha 
autorización para residir en territorio español, mentres esta se manteña vixente nos termos previstos no súa 
normativa específica.
16 Artigo 2.1.a).4 do Real decreto 1192/2012:

Ter esgotado a prestación ou o subsidio por desemprego ou outras prestacións de similar natureza e atoparse 
en situación de desemprego, e non acreditar a condición de asegurado por calquera outro título. Este suposto 
non será de aplicación ás persoas a que se refire o artigo 3 ter da Lei 16/2003, do 28 de maio.
17 A través do modelo S1, antes E-121.
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No apartado 3 do inciso i), sección A (1) do anexo II desta decisión regúlase o seguro 
obrigatorio no marco do seguro suízo de enfermidade e as posibles exencións. Na letra 
a) indícase que as disposicións xurídicas suízas que regulan o seguro de enfermidade 
obrigatorio serán de aplicación, entre outras, ás persoas ás cales Suíza sufragará os 
custos das prestacións de acordo cos artigos 24 e 25 do Regulamento (CE) n.º883/2004. 
E na letra b) indícase que persoas, por pedimento propio, poden quedar exentas do 
seguro obrigatorio en Suíza sempre que residan en Alemaña, Francia, Italia, Austria, 
Finlandia e Portugal, sen que se citen as persoas residentes en España. 

Prosegue o INSS xustificando as súas resolucións denegatorias da asistencia sanitaria 
aos pensionistas retornados de Suíza a alegar que no mesmo anexo II existe unha refe-
rencia especial ás relacións con España no inciso c): «as persoas afiliadas ao réxime do 
seguro español en aplicación desta disposición están exentas do requisito de adherirse 
ao réxime suízo do seguro de enfermidade». E conclúe, resumindo: as persoas que 
perciben pensións segundo a lexislación suíza están obrigadas a se afiliaren ao seguro 
de enfermidade dese estado, e tal obriga créalles un título propio que as exclúe do 
dereito á asistencia sanitaria en España tanto baixo a condición de aseguradas como 
de beneficiarias, segundo dispón o Real decreto 1192/2012. 

Agora ben, o anexo II do Acordo sobre a libre circulación de persoas entre a Comunidade 
Europea e Suíza permite a exención da afiliación obrigatoria se a persoa interesada, 
por pedimento propio e mediante o pagamento das cotizacións fixadas, subscribe o 
convenio especial que menciona o Punto 17 do Protocolo final do Convenio entre 
o Goberno español e o Goberno do Consello Federal Suízo sobre seguridade social.

6. Resolucións dos tribunais

Das seis sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que analizamos, 
tan só a primeira, do 25/05/2002 (recurso n.º 188/1999) é denegatoria para o demandante 
coa seguinte argumentación xurídica: 

[...] o artigo 100 da Lei xeral da Seguridade Social, así como o artigo 2 do Decreto 2766/197618, 
do 16 de novembro, polo que se ditan normas sobre prestacións de asistencia sanitaria e 

18 Norma derrogada a partir do día 05/08/2012 polo Real decreto 1192/2012, agás o apartado 2 do seu arti-
go 6, que, á súa vez, foi derrogado a partir do 30/07/2015 pola Lei 25/2015, do 28 de xullo, de mecanismo 
de segunda oportunidade, redución da carga financeira e outras medidas de orde social.
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ordenación dos servizos médicos no réxime xeral da Seguridade Social, establece que terán 
dereito á asistencia sanitaria por enfermidade común ou accidente non laboral as persoas 
seguintes: a) os traballadores por conta allea que reúnan as condicións que se sinalan no ar-
tigo seguinte19, b) os pensionistas do réxime xeral e os que sen tal carácter estean no goce de 
prestacións periódicas do réxime xeral nos termos que se sinalen nas disposicións de aplicación 
e desenvolvemento deste decreto. 

Por iso, en virtude desta normativa, e como correctamente declarou o xuíz a quo, non lle 
asiste ao actor o dereito á asistencia sanitaria solicitada dada a súa condición de pensionista 
da Seguridade Social suíza e nin sequera por aplicación recíproca do convenio subscrito entre 
España e Suíza, posto que nel non se contempla a cobertura da asistencia sanitaria agás para 
accidente de traballo ou enfermidade profesional, polo que non reúne o requisito de ser pen-
sionista da Seguridade Social española, ao non ter cotizado nunca o actor en España e percibir 
a pensión con cargo exclusivo á Seguridade Social suíza, e todo iso, sen prexuízo, como sinala 
o xulgador de instancia, da posibilidade de subscribir un convenio para acceder ás prestacións 
de asistencia sanitaria para emigrantes retornados regulado nos RR. DD. 1-6-8120, 20-8-8621 
e 8-5-9122 [sic]. Por todo iso, e non apreciándose que a sentenza de instancia incorrese nas 
infraccións denunciadas no motivo, procede a desestimación do recurso e a confirmación da 
sentenza de instancia. [...]

Isto é, en aplicación da lexislación do momento, o demandante non cumpre nin os re-
quisitos da norma interna española nin os do convenio en vigor subscrito entre España 
e Suíza. Non é traballador por conta allea, xa que se encontra en situación de incapa-
cidade permanente; tampouco é pensionista do réxime xeral nin familiar ou asimilado 
a persoas que reúnan calquera deses presupostos. 

19 O artigo 3 do Decreto 2766/1967 sinalaba como condicións dos traballadores por conta allea para seren 
titulares do dereito á asistencia sanitaria por enfermidade común ou accidente non laboral as seguintes: 
que estivesen afiliados e de alta no réxime xeral da Seguridade Social e que a empresa se atopase ao co-
rrente no pagamento das cotas.
20 Deducimos que se trata do Real decreto 920/1981, do 24 de abril, polo que se aproba o Regulamento de 
prestacións por desemprego, agora derrogado. No seu artigo 8.b) consideraba en situación de asimilados 
á alta os emigrantes, sempre que no momento da súa saída de España como tales tivesen cotizado ao 
sistema da Seguridade Social por un período superior a seis meses, se extinguise a súa relación no pais 
de residencia por causas non imputables a eles e non obtivesen dese estado prestacións por desemprego.
21 Entendemos que se refire ao Real decreto 996/1986, do 25 de abril, polo que se regula a subscrición do 
convenio especial dos emigrantes e fillos de emigrantes.
22 Debido á irregularidade na cita destes tres reais decretos, supoñemos que neste caso se refire ao Real 
decreto 728/1993, do 14 de maio, polo que se establecen pensións asistenciais por ancianidade en favor 
dos emigrantes españois.
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Naquel momento, nas relacións bilaterais entre España e Suíza estaba en vigor, desde o 
01/11/1983, o Convenio adicional de 1982. Debemos ter en conta que o Acordo sobre 
a libre circulación de persoas entre a Comunidade Europea e os seus estados membros, 
por unha parte, e Suíza, pola outra, do 29/06/1999, entra en vigor o 01/06/2002. Con 
respecto ao que se afirma na sentenza de que no convenio bilateral existente «non se 
contempla a cobertura da asistencia sanitaria agás para accidente de traballo ou enfer-
midade profesional», cremos necesario matizar que, aínda que no seu articulado queda 
excluída esta prestación para enfermidade común, os puntos 14, 15 e 1623 do Protocolo 
final do Convenio, así como o punto 17, incorporado neste Convenio adicional ao 
Protocolo final, si recollen a asistencia sanitaria para a enfermidade común. Mais, de 
todos os xeitos, o inciso final do punto 16 exclúe do dereito á asistencia sanitaria se 
non se reúne a condición de estar afiliado/a e de encontrarse en situación de alta na 
Seguridade Social española, requisitos que o demandante non cumpre.

Na segunda das sentenzas do TSXG analizadas, a do 26/07/2013 (recurso n.º 1116/2011), 
a demandante, ademais do Real decreto 2766/196724, do 16 de novembro, sobre pres-
tacións de asistencia sanitaria e ordenación dos servizos médicos no réxime xeral da 
Seguridade Social, tamén basea a súa pretensión no Real decreto 1088/1989, do 8 de 
setembro, polo que se estende a cobertura da asistencia sanitaria da Seguridade Social 
ás persoas sen recursos económicos suficientes. Mais, neste caso, a pretensión exerci-
tada carece de interese por canto xa a propia entidade xestora lle recoñecera o dereito 
que postulaba incluíndoa como beneficiaria da asistencia sanitaria na tarxeta do seu 
esposo, en agosto de 2011, con posterioridade á presentación da demanda, polo que a 
resolución do TSXG afirma que:

[...] E neste sentido é de recoñecer tal dereito desde a data da solicitude que postula no escrito 
de demanda, isto é, do 29/07/2010, por canto que non consta ningunha variación dos datos 
na persoa da esposa do demandante, isto é, vivir a expensas do seu esposo, non ter dereito 
a asistencia sanitaria por distinto título, nin percibir ningunha pensión superior ao dobre do 
salario mínimo interprofesional25 nin cambio das circunstancias desde a devandita solicitude 

23 Concretamente, este punto 16 recoñece que «cando un traballador súbdito dunha das partes contratantes 
que estivese afiliado a unha caixa suíza recoñecida de enfermidade traslade a súa residencia a España terá 
dereito, en caso de enfermidade, ás prestacións sanitarias e económicas da Seguridade Social española, 
baixo as seguintes condicións: que sexa afiliado e que se atope en situación de alta na Seguridade Social 
española».
24 Vixente até o 05/08/2012.
25 A contía do SMI do ano 2010 era de 633,30 € ao mes, 8866,20 € en cómputo anual, de acordo co Real 
decreto 2030/2009, do 30 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2010.
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inicial que lle foi denegada, até o momento do seu recoñecemento, isto é, en agosto de 2011, 
polo que procede o recoñecemento nos termos solicitados no escrito de demanda. [...]

Como argumento xurídico, o TSXG tamén podería ter ofrecido o indicado no artigo 
2.3.b)26 do Real decreto 2766/1967 e no artigo 1 do Real decreto 1088/198927, debido 
a que a demandante percibe mensualmente tan só como pensión a cargo da Seguridade 
Social suíza 82,27 €: no tocante ao primeiro, a pensionista non superaba a metade do 
salario mínimo interprofesional; mentres que canto ao segundo, tratábase dunha persoa 
cunhas rendas, de feito, inferiores en cómputo anual ao salario mínimo interprofesional.

Nas restantes sentenzas aquí analizadas xa non resulta aplicable o Decreto 2766/1967, 
senón o Real decreto 1192/2012, do 3 de agosto, desde o día 5 dese mesmo mes de 
2012 en que entrou en vigor. Así, na terceira resolución, do 11/11/2014 (recurso n.º 
3673/2013), o TSXG recoñece con contundencia que o demandante:

[...] reúne, en esencia, as condicións a que se refire o artigo 3 do Real decreto 1192/2012 para 
os efectos da súa consideración como beneficiario de asegurado, isto é, ser cónxuxe da persoa 
asegurada, non ter a condición de persoas aseguradas con base no artigo 2.1.a) e ter residen-
cia efectiva en España, sen que sexa óbice para a consideración de beneficiario no ámbito da 
Seguridade Social española o feito de que sexa perceptor de pensión a cargo de Suíza, tendo 
en conta que iso non implica que teña cubertos os servizos de asistencia sanitaria en España, 
sen eludir que o feito de que perciba pensión por Suíza non devén sustento dabondo para 
considerar que a situación do actor sexa incardinable no ámbito do apartado 3.a) do citado 
precepto do Real decreto 1192/2012, pois non ten a condición de afiliado ou pensionista no 
sistema español de seguridade social, que é ao que se refire o apartado 2.1.a) do citado real 
decreto, sen que tampouco se vulnere o disposto na restante normativa invocada polas enti-
dades xestoras dada a condición de residente en España do demandante, así como as demais 

26 Artigo 2.3.b) do Real decreto 2766/1967:

Non realizar ningún traballo remunerado nin percibir renda patrimonial nin ningunha pensión superiores 
ao cincuenta por cento do salario mínimo interprofesional dos traballadores adultos.
27 Artigo 1 do Real decreto 1088/1989:

Recoñécese o dereito ás prestacións da asistencia sanitaria da Seguridade Social aos españois que teñan estab-
lecida a súa residencia en territorio nacional e carezan de recursos económicos suficientes.

Para estes efectos enténdense comprendidas as persoas cuxas rendas, de calquera natureza, sexan iguais ou 
inferiores en cómputo anual ao salario mínimo interprofesional. Recoñécese, así mesmo, este dereito, aínda 
que se supere o devandito límite, se o cociente entre as rendas anuais e o número de menores ou incapacitados 
ao seu cargo fose igual ou menor á metade do salario mínimo interprofesional.
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circunstancias concorrentes, antes sinaladas, ao non evidenciarse que teña dereito, por titulo 
distinto do que pretende, a recibir asistencia sanitaria da Seguridade Social en calquera dos 
seus réximes, de maneira que, ao non lograr a parte demandada desvirtuar os criterios polos 
que se contrae a resolución de instancia, devén procedente a desestimación do recurso e debe 
ser confirmada a sentenza nel combatida. [...]

No recurso de suplicación da cuarta sentenza28, o INSS alega que a resolución de ins-
tancia aplica indebidamente a disposición adicional segunda e os artigos 2 a 6 do Real 
decreto 1192/2012, e, así mesmo, considera infrinxido o artigo 25 do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 en relación co cordo sobre a libre circulación de persoas entre a 
Comunidade Europea e Suíza. En síntese, argumenta que a actora non pode ter a con-
dición de beneficiaria da Seguridade Social española ao abeiro da Decisión n.º 1/2012 
do Comité Mixto establecido en virtude do Acordo sobre a libre circulación de persoas 
entre a Comunidade Europea e Suíza, do 31/03/2012, que establece as disposicións 
xurídicas suízas que regulan o seguro de enfermidade obrigatorio, que afecta, entre 
outras persoas, ás non residentes en Suíza, caso da actora.

Agora os fundamentos xurídicos do TSXG reproducen o sentido expresado reitera-
damente sobre casos similares polas sentenzas dos tribunais superiores de Castela e 
León (sede de Valladolid, en concreto a do 05/11/2015, recurso n.º 1592/2015) e de 
Asturias (neste caso cita a do 28/06/2013, recurso n.º 978/2013), que se fundamenta 
na incorrecta interpretación por parte do INSS para a exclusión do dereito á asistencia 
sanitaria do dereito comunitario: 

[...] a circunstancia de que a actora sexa beneficiaria de pensión da Seguridade Social suíza 
non lle outorga dereito a asistencia sanitaria con cargo ao sistema de protección dese país. 
Efectivamente, a letra o) da sección A do anexo II do Acordo sobre a libre circulación de per-
soas entre a Comunidade Europea e os seus estados membros, por unha banda, e Suíza, pola 
outra, regula a afiliación obrigatoria ao réxime de enfermidade suízo, e dispón a devandita 
obrigatoriedade para Suíza en catro supostos: a) as persoas sometidas á lexislación suíza en 
virtude do disposto no título II do Regulamento; b) as persoas para as cales Suíza sexa o estado 
competente en materia de seguro de enfermidade, de acordo co disposto nos artigos 28, 28 
bis ou 29 do Regulamento; c) as persoas que perciban prestacións de desemprego do seguro 
suízo; d) os familiares destas persoas ou dun traballador residente en Suíza que estea cuberto 
polo seguro de enfermidade deste país. [...]

28 STSXG do 18/02/16 (rec. n.º 4734/2015).
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Chama a atención que mentres o INSS alega a vulneración do establecido no Regula-
mento (CE) n.º 883/2004, que xa estaba en vigor desde o 01/04/2012, na sentenza as 
referencias aos artigos 28, 28 bis e 29 se localicen no Regulamento (CEE) n.° 1408/71, 
xa carente de virtualidade. Malia neste eido ambos os regulamentos coincidiren no 
contido, é obvio que a emigrante retornada non está obrigada á afiliación suíza porque 
non está sometida á lexislación dese estado, posto que non percibe prestacións por 
desemprego do seguro dese país e posto que tampouco se trata dun familiar residente 
en Suíza cuberto polo seu seguro de enfermidade. Isto é, dos catro supostos enumera-
dos, en tres está claro que á emigrante retornada non lle afecta a sección A do anexo II 
do Acordo sobre a libre circulación de persoas entre a Comunidade Europea e Suíza. 

Mais, que argumentos xurídicos achegan os tribunais superiores para refutar, segundo 
o INSS, a infraccióndo artigo 25 do Regulamento (CE) n.º 883/2004 en relación con 
ese acordo? Respóndese brevemente nesta sentenza o seguinte: «Aínda que a hoxe 
recorrida percibe unha pensión a cargo da Seguridade Social suíza, non consta acre-
ditado que puidese ter dereito ás prestacións de enfermidade en virtude da lexislación 
da Confederación Suíza, polo que o devandito estado non é o competente en materia 
de seguro de enfermidade». Isto é, o INSS non acredita que a emigrante retornada teña 
dereito á asistencia sanitaria en virtude da lexislación suíza.

Na quinta das sentenzas, a do 29/11/2016 (recurso n.º 2244/2016), o TSXG volve ofrecer 
nos seus fundamentos xurídicos argumentos de dereito interno e de dereito comunitario: 
por un lado, a actora reúne os requisitos fixados no Real decreto 1192/2012 para ser 
tanto asegurada como beneficiaria da asistencia sanitaria española; e ademais, segue 
dicindo o TSXG, «a circunstancia de que unha persoa sexa beneficiaria de pensión 
da Seguridade Social suíza non lle outorga dereito a asistencia sanitaria con cargo ao 
sistema de protección dese país que poida considerarse para os efectos de privala da 
devandita prestación na Seguridade Social española». A continuación, reproduce de 
novo literalmente os argumentos de dereito comunitario citados na sentenza anterior, 
incluídas as mesmas referencias ao Regulamento (CEE) n.°1408/71, tampouco aplicable 
a este caso. E remata concluíndo que:

[...] a hoxe recorrida non está obrigada a afiliarse ao seguro de enfermidade suízo, sen que 
quede modificada tal conclusión polo disposto no apartado j) da sección A do anexo II do 
Acordo, que se limita a prever a aplicación do punto 17 do Protocolo final do Convenio do 13 
de outubro de 1969, modificado polo Convenio complementario do 11 de xuño de 1982. O 
devandito convenio prevé a posibilidade de que os beneficiarios de pensións da Seguridade 
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Social suíza que residan en España poidan solicitar, mediante o pagamento das cotizacións 
pendentes, percibir prestacións de asistencia sanitaria en especie nas mesmas condicións que 
os beneficiarios españois. 

[...] hai que concluír que non quedou acreditado que a recorrida teña dereito á asistencia 
sanitaria polo sistema da Seguridade Social de Suíza, polo que resulta aplicable o Real decreto 
1192/2012, do 3 de agosto, regulador da condición de asegurado e de beneficiario para os 
efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do Sistema 
Nacional de Saúde. [...]

Na sentenza do 26/07/2017 (recurso n.º 1760/2017), o TSXG resolve en tres escasas 
liñas que «o recurso ha de ser desestimado, de acordo cos argumentos xa expostos 
por esta sala consonte o criterio seguido por outros tribunais superiores, como se viu 
nun suposto substancialmente similar ao presente na STSX de Galicia do 29/11/2016 
(recurso n.º 2244/2016)»; e, deseguido, reproduce literalmente en letra itálica as argu-
mentacións xurídicas desta sentenza, caendo na mesma incongruencia de referirse ao 
Regulamento (CEE) n.° 1408/71, xa carente de vigor desde o 01/04/2012, en que foi 
substituído polo Regulamento (CE) n.º 883/2004. 

7. Outras consideracións

As modificacións operadas no artigo 3 da Lei 16/2003 polo Real decreto lei 16/2012 
entraron en vigor o 24 de abril dese mesmo ano 2012. Se lemos con atención o texto 
que as introduce, podemos constatar que, para ter a condición de asegurados, os pen-
sionistas retornados de Suíza non cumpren os requisitos sinalados nas letras a), b), 
c) do apartado 2, mentres que o contido da letra d)29 non lles é aplicable, por canto, 
desde o momento que perciben unha pensión, non poden figurar inscritos na oficina 
correspondente como demandantes de emprego, e por isto non se refire a eles a pro-
posición «non acreditando a condición de asegurado por calquera outro título»; mais 
si cumpren o fixado no apartado 3 dese artigo: teñen nacionalidade española e residen 
en España, sen que o límite de ingresos fixado regulamentariamente lles afecte por ter 
sido declarado nulo polo Tribunal Constitucional con efectos ex tunc. 

29 Artigo 3.2.d) da Lei 16/2003

2. Para estes efectos, terán a condición de asegurado aquelas persoas que estean nalgún dos seguintes supostos:

[...] d) Esgotar a prestación ou o subsidio por desemprego e figurar inscrito na oficina correspondente como 
demandante de emprego, non acreditando a condición de asegurado por calquera outro título.
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Nas resolucións denegatorias da asistencia sanitaria, o INSS sempre alude ao artigo 
2.1.b)30 do Real decreto 1192/2012 e endexamais á lei desenvolvida por esta norma. 
Estamos, xa que logo, noutro caso máis de violación da esixencia constitucional de 
reserva de lei que require o artigo 43.2 da Constitución para a regulación deste dereito. 
Por esta razón, o lexislador, na lexislación de acompañamento dos orzamentos do ano 
2014 (Lei 22/2013), aproveita para emendar esta situación dándolle unha nova redacción 
á letra d)31 do apartado 2 do artigo 3 da Lei 16/2003. Agora, desde o primeiro de 2014 
en que entrou en vigor esa lei, a acreditación da condición de asegurado/a por outro 
título xa gozaría da condición de legalidade, segundo o INSS, para excluír da asistencia 
sanitaria os emigrantes retornados que perciben unicamente pensión de Suíza. Se nos 
fixamos nos oito casos que presentamos, comprobamos que en dous deles a exclusión 
do INSS foi levada a cabo en virtude dun real decreto que non respectaba a esixencia 
de reserva de lei requirida.

Velaquí o argumento xurídico co que reiteradamente o INSS priva os pensionistas 
retornados de Suíza da asistencia sanitaria a través do Sistema Nacional de Saúde: 
acreditan a condición de asegurados por outro título, isto é, porque fican encadrados 
na disposición adicional segunda do Real decreto 1192/2012, que se refire á asistencia 
sanitaria en aplicación de regulamentos comunitarios e de convenios internacionais:

1. As persoas con dereito a asistencia sanitaria en aplicación dos regulamentos comunitarios de 
coordinación de sistemas de seguridade social ou dos convenios bilaterais que comprendan a 
prestación de asistencia sanitaria terán acceso a ela, sempre que residan en territorio español 
ou durante os seus desprazamentos temporais a España, na forma, extensión e condicións 
establecidas nas disposicións comunitarias ou bilaterais indicadas.

2. En ningún caso terán a consideración de estranxeiros non rexistrados nin autorizados como 
residentes en España para os efectos previstos no artigo 3 ter da Lei 16/2003, do 28 de maio, os 
nacionais dos Estados membros da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou de Suíza 
que se encontren na situación de estancia inferior a tres meses regulada no artigo 6 do Real 
Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España 

30 Segundo o artigo 2.1.b) do Real decreto 1192/2012, teñen a condición de aseguradas as persoas «non 
comprendidas na alínea anterior nin no artigo 3 deste real decreto que [...] [non teñan] ingresos superiores 
en cómputo anual a cen mil euros nin cobertura obrigatoria da prestación sanitaria por outra vía [...]» 
(a letra grosa é nosa).
31 Que pasa a sinalar como condición a de «esgotar a prestación ou o subsidio por desemprego ou outras 
prestacións de similar natureza, atoparse en situación de desemprego, non acreditar a condición de ase-
gurado por calquera outro título e residir en España» (a letra grosa é nosa).
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de cidadáns dos Estados membros da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre 
o Espazo Económico Europeo.

Agora ben, é aplicable aos pensionistas retornados de Suíza o contido desta disposición 
adicional? Ao noso entender, a súa delimitación semántica resulta discutible. Desde unha 
interpretación literal, o suxeito gramatical do feito de ter dereito á asistencia sanitaria 
son todas as posibles persoas afectadas polos regulamentos comunitarios de coordina-
ción de sistemas de seguridade social ou dos convenios bilaterais que comprendan esa 
prestación e, deste xeito, afectaría tanto os cidadáns de calquera dos estados da Unión 
Europea, do Espazo Económico Europeo, de Suíza e de calquera outro estado que 
manteña convenios neste eido con España, como tamén as persoas de nacionalidade 
española. Mais, se realizamos unha interpretación sistemática podemos comprobar que 
nos textos xurídicos, mesmo no propio Real decreto 1192/201232, os nacionais españois 
non se inclúen dentro do colectivo dos comunitarios.

Desde o punto de vista teleolóxico, tanto o Real decreto lei 16/2012 como o Real de-
creto 1192/2012, que o desenvolve, teñen como finalidade, recoñécese na exposición de 
motivos do primeiro, poñerlle remedio a «un insustentable déficit nas contas públicas 
sanitarias», para o cal «son necesarias reformas que permitan reforzar a sustentabili-
dade, mellorar a eficiencia na xestión, promover o aforro e as economías de escala» 
e se propón, entre outras medidas, «garantir os retornos dos gastos ocasionados pola 
prestación de servizos sanitarios e sociais a cidadáns europeos». Prosegue dicindo a 
mesma exposición de motivos que «o Tribunal de Contas puxo de manifesto que o 
Sistema Nacional de Saúde está a asumir, con cargo aos seus orzamentos, a asistencia 
sanitaria de persoas que a teñen xa cuberta [...] polas súas institucións de seguridade 
social en orixe [...]». 

Con isto, os promotores desta iniciativa lexislativa recoñecen que o sistema sanitario 
español no seu conxunto deixa de ingresar anualmente varios centos de millóns de 
euros que debería esixir, polos gastos ocasionados, a aquelas persoas que, sen seren 
de nacionalidade española e pertencendo a estados membros da Unión Europea, fan 
uso das prestacións sanitarias sen que se lles reclame aos seus países de orixe a corres-
pondente contraprestación de retorno. E isto vén avalado polo crítico informe sobre a 

32 Así, no artigo 2.1.b) do Real decreto 1192/2012, para especificar cales son as persoas que gozan da 
condición de asegurados, distínguese entre as que teñan nacionalidade española e as que sexan nacionais 
dalgún estado membro da Unión Europea, o Espazo Económico Europeo ou Suíza, sen englobar o primei-
ro colectivo no segundo.
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fiscalización da xestión das prestacións de asistencia sanitaria derivadas da aplicación de 
regulamentos comunitarios e convenios internacionais da Seguridade Social aprobado 
polo Tribunal de Contas na sesión do 29/03/201233, en que se recoñece que:

[...] con relación á facturación emitida a través do sistema de custos medios ou cota global, 
este Tribunal de Contas detectou unha diferenza de, cando menos, 127 692 persoas entre o 
número de pensionistas estranxeiros maiores de 65 anos procedentes de estados do Espazo 
Económico Europeo (estados da Unión Europea, Islandia, Liechtenstein e Noruega) e Suíza em-
padroados en España (231 364 persoas), segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, 
e o número de pensionistas maiores de 65 anos polos cales España emite facturación a estes 
estados (103 672 persoas), derivada da residencia destas persoas en España segundo os datos 
do Instituto Nacional da Seguridade Social. É significativamente maior, xa que logo, o número 
de persoas empadroadas que o número de persoas polas que España emite facturación por 
cotas globais. [...]

En concreto, dos 6615 nacionais suízos maiores de 65 anos empadroados en España, 
o INSS tan só percibiu cotas globais de 203, de xeito que houbo 6412 polos que non 
se facturou. Resulta sorprendente, con estes datos á vista, que o INSS mostre tanta 
dilixencia en esixirlles aos emigrantes retornados de Suíza de nacionalidade española, 
perceptores na maior parte dos casos de pensións testemuñais, como sabemos, a subs-
crición dun convenio especial para teren dereito á asistencia sanitaria, cando ofrece 
de balde este mesmo servizo aos pensionistas de nacionalidade suíza que residen en 
España, para os que se sinala na disposición adicional terceira34 da Orde TAS/2865/2003 
a opción de pagar unha prima mensual de 87,34 € acolléndose ao mesmo convenio que 
lles esixe aos pensionistas emigrantes retornados.

Por tanto, entendemos que o lexislador coa disposición adicional segunda do Real 
decreto 1192/2012 pretende atallar esta falta de control do gasto debida á mala xestión 

33 Pode consultarse o texto do devandito informe na Resolución do 18/12/2012, aprobada pola Comisión 
Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas en relación co Informe de fiscalización da xestión das 
prestacións de asistencia sanitaria derivadas da aplicación dos regulamentos comunitarios e convenios 
internacionais da seguridade social, publicada no BOE n.º 72, do 25/03/2013.
34 Disposición adicional terceira da Orde TAS/2865/2003, sobre o convenio especial de asistencia sanitaria 
para pensionistas de nacionalidade suíza residentes en España:

Os beneficiarios de pensións previstas pola lexislación federal suíza de Seguridade Social desta última na-
cionalidade, que residan en España, poderán subscribir o convenio especial para a cobertura da asistencia 
sanitaria regulado no artigo 16 de a presente Orde, de conformidade co disposto no punto 17 do Protocolo 
Final do Convenio de Seguridade Social entre España e Suíza, de 13/10/1969.
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administrativa dos organismos sanitarios, que non se interesan en que os pensionistas 
nacionais dos estados membros, do Espazo Económico Europeo e mais de Suíza satis-
fagan os gastos sanitarios a través da aplicación do sistema de coordinación recollido 
no Regulamento (CE) n.º 883/2004; ou, no caso dos cidadáns helvéticos, en que op-
cionalmente aboen mensualmente as primas que se recollen na Orde TAS/2865/2003 
para subscribiren o mesmo convenio que o INSS lles impón aos emigrantes retornados.

Con esta interpretación que realizamos da disposición adicional segunda do Real de-
creto 1192/2012, no sentido de non afectar os pensionistas de nacionalidade española, 
concorda a doutrina académica, entre ela a exposta por Faustino Cavas Martínez35. 

Tamén disentimos da esexese do INSS verbo do punto 17 do Protocolo final introducido 
no Convenio adicional ao Convenio de seguridade social entre España e a Confede-
ración Suíza, de xuño de 1982, que entrou en vigor o 01/11/1983 e que constitúe o 
único elemento que mantén vixencia na actualidade daquel convenio bilateral asinado 
inicialmente entre ambos estados en 1969. 

O obxectivo da introdución deste punto 17 consistiu en conferirlles asistencia sanitaria 
a aquelas persoas para as que tal dereito non existía no marco do punto 16 orixinario, 
no cal só lles era recoñecido aos traballadores, de nacionalidade suíza ou española, e 
estaban excluídos os pensionistas. Mais, en ambos os casos, entendemos nós, como 
dicía o punto 16, «cando un traballador súbdito dunha das partes contratantes que esti-
vese afiliado a unha caixa suíza recoñecida de enfermidade traslade a súa residencia a 
España, terá dereito, en caso de enfermidade, a prestacións sanitarias e económicas da 
Seguridade Social española» coa condición de estar afiliado e de encontrarse en situación 
de alta na Seguridade Social española. Isto é, os traballadores emigrantes retornados 

35 Cavas Martínez, F. (2016) «El acceso de terceros y la obligación de reclamarles el pago de los servicios 
sanitarios prestados» en VV. AA. Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en el contexto de 
la Unión Europea. Murcia, Laborum, p. 128 (a letra grosa é nosa): 

A disposición adicional 3.ª do RD 1992/2012 [sic]refírese ao suposto de «asistencia sanitaria por aplica-
ción dos regulamentos comunitarios ou convenios internacionais». Nestes casos, os nacionais doutros 
países terán dereito a esta prestación cando residan en territorio español ou durante os seus desprazamen-
tos temporais, na forma, a extensión e as condicións establecidas nas disposicións comunitarias ou bila-
terais indicadas. En ambos os supostos será a Administración xeral do Estado a que deberá desenvolver 
a actividade de reintegro, no ámbito propio das súas competencias, por máis que no preámbulo do RDL 
16/2012 se recoñeza o sistemático incumprimento da normativa comunitaria e o custo económico que iso 
supón para o erario público español pola «imposibilidade de garantir os retornos dos gastos ocasionados 
pola prestación dos servizos sanitarios e sociais a cidadáns europeos».
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ficaban privados da asistencia sanitaria en España se non exercían actividade laboral e 
figuraban como afiliados ao sistema. E os pensionistas retornados tamén quedaban sen 
esta prestación por non teren cotizado anteriormente. Por isto no punto 17 se establece 
a seguinte posibilidade:

Por pedimento seu e mediante o pagamento das cotizacións fixadas cada ano pola autoridade 
española competente, os beneficiarios que residan en España das diferentes categorías de 
pensións de seguridade social previstas pola lexislación federal suíza de seguridade social, así 
como as persoas ao seu cargo que convivan con eles, terán dereito ás prestacións en especie 
de asistencia sanitaria previstas pola lexislación española, nas mesmas condicións que os be-
neficiarios de pensións españois.

A interpretación das previsións do punto 17 que acabamos de reproducir debemos facela, 
como se indica no artigo 3.1 do Código civil, «en relación cos antecedentes históricos 
e lexislativos e a realidade social do tempo en que han de ser aplicadas, atendendo 
fundamentalmente ao espírito e finalidade daquelas». O Convenio de seguridade so-
cial entre España e Suíza xerouse daquela no marco do Decreto 2065/1974, do 30 de 
maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, en que 
as prestacións, entre elas a asistencia sanitaria, se vinculan exclusivamente á afiliación 
e á cotización das persoas protexidas. Que lles sucedía, por tanto, nesta situación aos 
emigrantes, traballadores no caso do punto 16, ou xubilados no caso do punto 17, que 
ao retornaren a España non seguían de alta como afiliados na Seguridade social es-
pañola? Quedaban privados da asistencia sanitaria, como lles acontecía tamén a todas 
as demais persoas que non se atopaban nalgunha das situacións citadas no artigo 7.1 
do Decreto 2065/1974.

Por esta razón, no apartado 3 do mesmo artigo deste decreto, establecíase que «os 
españois non residentes no territorio nacional quedarán comprendidos no campo de 
aplicación da Seguridade Social española cando así resulte de disposicións especiais 
establecidas co devandito obxecto». Neste caso, as disposicións especiais establecidas 
para os traballadores e os pensionistas retornados de Suíza son, respectivamente, os 
puntos 16 e 17 do Protocolo final do convenio bilateral existente, que lles permitía 
gozar de asistencia sanitaria se continuaban vinculados ao sistema español ben a través 
da afiliación como traballadores en activo por conta allea ou propia, ou ben, para os 
xubilados do sistema suízo, a través do «pagamento das cotizacións fixadas cada ano 
pola autoridade española».
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Posteriormente, coa Lei 14/1986 comeza o proceso de universalización da asistencia 
sanitaria e de desvinculación da cotización. Agora, «todos os españois e os cidadáns 
estranxeiros que teñan establecida a súa residencia no territorio nacional» gozan de 
atención sanitaria. A Lei 16/2003, pola súa vez, proclama como principio xeral o «o 
aseguramento universal e público por parte do Estado» da prestación dos servizos aos 
usuarios do Sistema Nacional de Saúde. É dicir, a asistencia sanitaria pasa de estar 
vinculada á condición de asegurado/a a constituír un dereito social financiado cos im-
postos dos contribuíntes. Todas as persoas de nacionalidade española, mesmo aquelas 
que superan en cómputo anual os cen mil euros de renda desde a STC 139/2016, teñen 
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través do Sistema Nacional de Saúde. 
Daquela, o punto 17 do Protocolo final engadido ao Convenio adicional ao Convenio 
de seguridade social entre España e a Confederación Suíza non ten o efecto útil de 
opoñer excepción á lexislación española que confire o dereito á asistencia sanitaria nin 
tampouco aos artigos 24 e 25 do Regulamento (CE) n.º 883/2004. A quen será, xa que 
logo, aplicable? Aos pensionistas da Seguridade Social suíza desta nacionalidade que 
non teñan dereito á asistencia sanitaria en España. 

É neste sentido que debemos entender tanto as referencias que se efectúan ao Convenio 
especial de asistencia sanitaria en España no anexo II, sección A.(1).c) da Decisión n.º 
1/2012, cando afirma que «as persoas afiliadas ao réxime de seguro español en aplicación 
desta disposición están exentas de adherirse ao réxime suízo de enfermidade»; como 
a propia disposición adicional terceira da Orde TAS/2865/2003, que explicitamente 
recoñece que «os beneficiarios de pensións previstas pola lexislación federal suíza de 
Seguridade Social desta última nacionalidade que residan en España, poderán subs-
cribi-lo convenio especial para a cobertura da asistencia sanitaria regulado no artigo 
16 da presente orde, de conformidade co disposto no punto 17 do Protocolo Final do 
Convenio de Seguridade Social entre España e Suíza do 13 de outubro de 1969».

8. Conclusións

Os pensionistas retornados de Suíza que perciben retribucións do sistema da Seguridade 
social dese estado son aqueles emigrantes que nas décadas dos sesenta, setenta e oitenta 
do pasado século contribuíron coas súas remesas periódicas ao despegue económico 
do país que se viron na necesidade de abandonar. Algúns deles completaron fóra unha 
longa vida laboral e na actualidade reciben do sistema suízo pensións que lles permi-
ten vivir dignamente. Outros mantiveron na emigración un período laboral breve e a 
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pensión suíza que cobran é, por iso, baixa, mais, como ben xa cotizaran ao sistema 
español antes de emigraren ou ben o fixeron despois do retorno, manteñen o dereito á 
asistencia sanitaria por seren pensionistas do sistema español. 

Quen son, daquela, os retornados excluídos polo INSS deste dereito? Encontrámonos 
con dous tipos. Ao primeiro pertencen aqueles que desenvolveron unha longa acti-
vidade laboral en Suíza sen cotizar en España e aos que a prima mensual de 87,34 € 
que ingresan no INSS non lles supón maior quebranto económico. No segundo tipo 
encóntranse fundamentalmente mulleres emigrantes que, cunha vida laboral breve en 
Suíza por mor da maternidade ou doutros coidados familiares, non realizaron traballos 
polos que cotizar á Seguridade Social española. Isto é, a súa breve estadía no estranxei-
ro xeroulles pensións tan exiguas, como comprobamos nos casos analizados, que, ás 
veces, a súa contía mensual non acada nin para satisfacer a prima que se ven obrigadas 
a pagar para teren dereito á asistencia sanitaria. 

Todos os pensionistas do Sistema da Seguridade Social española, todos os pensionistas 
pertencentes a calquera dos estados da Unión Europea e do Espazo Económico Euro-
peo, e todos os pensionistas de países con que existen convenios bilaterais que cubran 
a asistencia sanitaria que residan en España, teñen dereito a esta prestación a cargo do 
sistema de saúde público, agás os emigrantes retornados de nacionalidade española que, 
procedentes de Suíza, cobren unicamente pensión deste estado, e isto, afirma o INSS, 
independentemente da retribución que perciban. Durante a súa vida laboral, despois 
de viviren lonxe das súas familias e do seu medio a xeraren aforros que contribuíron 
ao noso desenvolvemento económico, cando regresan estas persoas son castigadas coa 
privación do dereito á asistencia sanitaria.

Como xustifica esta actitude o INSS? Está claro que esta medida conculca gravemente 
o dereito á protección da saúde proclamado no artigo 43 da Constitución, directamente 
vinculado co fundamental á vida do artigo 15, todo a prol da redución do déficit públi-
co. Que política social pode xustificar que a pensionistas que perciben mensualmente 
42,38 €, 82,27 €, 122,03 €, 218,22 €, 530 € ou mesmo 881,83 €, como lles sucede aos 
aquí referidos, o INSS lles ofreza como opcións, se queren gozar da asistencia sanitaria, 
afiliárense a un dos seguros privados suízos pagando un mínimo de 400 € ao mes ou 
subscribiren o convenio especial do Sistema de Seguridade Social española que ascende 
a 87,34 €? Non só o Estado español non lles dá outra alternativa, senón que aínda máis, 
desde o día 05/08/2012, data en que entrou en vigor o funesto Real decreto 1192/2012, 
ficou derrogado o Real decreto 1088/1989, que permitiría acceder á asistencia sanitaria, 
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segundo dispoñía o seu artigo 1, a case todos os excluídos aquí presentados por obteren 
rendas inferiores en cómputo anual ao salario mínimo interprofesional.

Fronte a esta inxusta situación, o INSS reiteradamente fixo oídos xordos tamén ás reco-
mendacións da Defensora do Pobo, que en dúas ocasións (09/07/201436 e 19/10/201537) 
instou a entidade xestora a:

[...] restablecer o dereito á asistencia sanitaria con cargo ao Sistema Nacional de Saúde a todos 
os perceptores de pensión da Seguridade Social suíza, residentes en España, a que se comunicou 
a perda da súa condición de beneficiario ao resultarlles de aplicación o artigo 3 do Real decreto 
1192/2012, do 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario, por 
non ter a consideración de persoas aseguradas en Suíza e carecer de cobertura sanitaria obriga-
toria por outra vía [...] [;] [e a permitirlles] o acceso á prestación sanitaria da Seguridade Social 
aos pensionistas por lexislación suíza que residan en España, e acrediten carecer de ingresos 
suficientes, segundo o previsto no artigo 2.1.b) do Real decreto 1192/2012, do 3 de agosto, ao 
non contaren estes cidadáns con outra vía de cobertura sanitaria de carácter obrigatorio. [...]

Obstinadamente, o INSS prosegue a excluír da asistencia sanitaria os emigrantes re-
tornados desde o momento en que comezan a cobrar a pensión de xubilación a cargo 
do sistema suízo. Tan só aqueles que deciden recorrer esta resolución a través da vía 
xudicial conseguen recuperar o dereito de que foron desposuídos. Cantos da totalidade 
dos retornados se encontran hoxe en día privados da atención sanitaria? Descoñecémolo, 
mais supoñemos que os poucos casos de que somos sabedores constitúen a punta do 
iceberg dunha grave situación que debe ser remediada urxentemente.

36 Acceso á prestación sanitaria do Sistema Nacional de Saúde aos pensionistas por lexislación suíza re-
sidentes en España cando non teñan esta asistencia recoñecida polo devandito país. Restablecemento do 
dereito a todos os perceptores a que se comunicou a perda da súa condición de beneficiario. O texto pode 
consultarse no enderezo web <https://bit.ly/2Kvuad2>.
37 Dereito á asistencia sanitaria pública española para os perceptores de prestacións económicas de escasa 
contía aboadas polo sistema suízo do seguro social. O texto pode consultarse no enderezo web <https://
bit.ly/2YVdtQg>.
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Resumo 

Este artigo comeza coa descrición de modelos de xestión baseados na ganancia e a explotación 
do talento humano que representan aqueles estilos administrativos caracterizados pola falta de 
ética e as prácticas pouco responsables, cuxo liderado e cuxa dirección se orientan ao logro de 
metas económicas sen valores e nin principios, deixando de lado as obrigas que as empresas 
teñen para co seu persoal e a comunidade en que se insiren. Abandonar o concepto de xestión 
do talento humano implica un cambio substantivo nas prácticas administrativas e na ideoloxía 
das empresas, e leva os directivos a atinxir un compromiso consciente coa responsabilidade 
social empresarial. 

Palabras chave: xestión do talento humano, responsabilidade social empresarial.

Abstract

The present article begins with a description of management models based on the profit and 
the exploitation of human talent, that represent the administrative styles characterized by the 
lack of ethics and little responsible practices; whose leadership and direction are aimed at 
achieving economic goals by abandoning values and principles; leaving aside, the obligations 
that companies have to the staff and the community. The abandonment of the concept of human 
talent management implies a substantive change in administrative practices and ideology, 
leading business managers to a consciousness of commitment committed to social responsibility.

Keywords: Human Talent Management, Corporate Social Responsibility.
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1. Introdución 

A globalización e as novas tendencias das ciencias administrativas crearon un esce-
nario en que as fortes estruturas organizativas verticais que tradicionalmente definían 
o traballo1 foron substituídas por modelos baseados no enriquecemento dos postos de 
traballo, o envolvemento do persoal na solución de problemas, a aplicación de técnicas 
de xestión orientadas ao desenvolvemento e ao benestar dos traballadores e a asun-
ción da súa responsabilidade social por parte das empresas. Tal cambio desencadeou 
novos retos e propiciou a aparición de novos conceptos en materia de administración 
empresarial que poñen o foco na importancia do persoal nas organizacións, o que 
xerou un novo avance na ideoloxía, as funcións, os propósitos e as responsabilidades 
das organización.

A xestión do talento humano supera conceptual e ideoloxicamente a administración 
dos recursos humanos, esta última amplamente cuestionada, sobre todo pola forzada 
analoxía e a limitada importancia que outorga ás persoas, ao reducilas a un simple 
recurso que como tal debe ser explotado, aproveitado e substituído, e favorecer a 
despersonalización. Isto é así porque redimensiona a importancia das competencias 
humanas dos traballadores. Así, entre as súas características principais, de acordo con 
Mathis e Jackson (2003), podemos distinguir as seguintes:

a) Crear e manter unha cultura empresarial que valore os traballadores como persoas.
b) Formar os traballadores para cubrir as necesidades futuras da organización.
c) Atender as necesidades e expectativas dos traballadores.
d) Promover o desenvolvemento das súas competencias e intereses profesionais.
e) Deseñar os postos de traballo para que os empregados poidan aplicar e adquirir 
novas competencias.
f) Implantar un modelo de xestión baseado na responsabilidade social que debe asumir 
a organización cara a dentro (co seu persoal) e cara a fóra (a comunidade).

1 Para o caso dos cadros de persoal, cos seguintes trazos: escasos coñecementos, baixos niveis de esco-
laridade e realización de actividades mecánicas, repetitivas e caracterizadas pola sobreespecialización e 
descualificación do traballo en simples tarefas.
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2. A xestión capitalista: produción e comercialización

O desenvolvemento científico e tecnolóxico acelerou máis a dinámica de cambio e xe-
ración de novos produtos a través da innovación permanente en todas as áreas. Xunto a 
iso, os procesos produtivos supoñen agora menos emprego debido á automatización e a 
dixitalización de múltiples operacións, así como ao uso das tecnoloxías da información 
e as comunicacións (TIC). Todo isto ten un forte impacto na oferta e a demanda de tra-
balladores, nos períodos de contratación, nos soldos e nas prestacións, en definitiva, nas 
condicións de emprego, que atenta nalgúns casos contra a dignidade dos traballadores 
e os seus dereitos humanos e laborais. Son xa abundantes os estudos sobre os efectos 
dos novos modelos produtivos na economía, a saúde e a calidade de vida da clase tra-
balladora, en contraste cos beneficios que obtén o reducido grupo empresarial, no cal 
se advirten carencias na dimensión ética e o compromiso e a responsabilidade social. 

Entre eles pódese citar o de Rifkin (1996), que expón como a procura da competiti-
vidade, a redución de custos e o establecemento dunha nova relación entre a oferta e 
demanda de emprego leva os empresarios a adoptaren modelos de produción baseados 
na integración de novas tecnoloxías asistidas por sistemas intelixentes, derivados da 
microelectrónica, a robótica e as TIC, que están a substituír os traballadores na maior 
parte dos sectores económicos nos procesos de fabricación, distribución, transporte e 
servizos. De feito, este autor sostén que a maioría dos traballos desaparecerán e o mundo 
laboral se polarizará á volta de dous grupos: a elite ben (in)formada que controlará e 
xestionará unha economía global alicerzada na alta tecnoloxía, dun lado; e, do outro, 
un crecente conxunto de traballadores permanentemente desprazados. Neste horizonte, 
o valor no mercado da man de obra diminuirá de maneira progresiva, o que deixará 
os traballadores sen unha función social e sen emprego. O resultado será un cambio 
radical na organización social, coa maior perda de valores nunca vista e unha forma 
de vida inconsistente coas culturas tradicionais.

Por iso, deberiamos empezar a reflexionar sobre a era do posmercado, pensar en dife-
rentes alternativas e pór en marcha novas formas de obter ingresos. Todo isto implica 
a construción de novas comunidades, culturas e actividades cuxo fin sexa satisfacer as 
nosas necesidades, amais dunha profunda transformación social.

Klein (2001), pola súa vez, pon ao descuberto como as supostas bondades da glo-
balización se esvaeceron ao acentuarse as desigualdades económicas e estreitarse as 
oportunidades culturais. Neste escenario as empresas multinacionais, lonxe de nivelar 
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o xogo global, ao situar as unidades produtivas en países en vías de desenvolvemento 
o que fixeron é aproveitar as estratexias de produción máis rendibles e a man de obra 
barata. Por iso están a obter beneficios económicos inimaxinables. Deste xeito, hai 
empresarios que acumulan unha fortuna de varios miles de millóns de dólares mentres 
que unha terceira parte dos seus empregados son temporais e están mal pagados; existen 
obreiros no terceiro mundo que fabrican dispositivos móbiles que non saben manexar 
nin moito menos poden adquirir; e podemos encontrar nenos producindo xoguetes con 
que nunca poderán xogar (Werner e Weiss, 2004).

Foi ben cedo que a alta dirección das empresas se deu conta de que administraba dous 
procesos diferentes, a fabricación dos seus produtos e a imaxe da marca, e de que o máis 
importante, pola súa maior rendibilidade, era este último. O referente á manufactura, 
por resultar secundario, podíase delegar. Ademais, a recolocación da manufactura en 
empresas contratistas do terceiro mundo que deben cumprir coa esixencia de criterios 
de cantidade, calidade, tempo e custo (Klein, 2001) proporciona esquemas de produción 
con custos máis vantaxosos, en escenarios onde as lexislacións laborables son moito 
máis flexibles. Así mesmo, cómpre termos en conta que as regulacións ambientais 
nestes países son máis permisivas.

Werner e Weis (2004), que se fixeron pasar por clientes, provedores e traballadores para 
ter acceso directo á información, obtiveron un resultado concluínte nas súas investi-
gacións: o compromiso social é só un truco publicitario. As empresas transnacionais 
invisten sumas millonarias en coidar a súa imaxe en tanto que poden identificarse como 
prácticas comúns nelas a corrupción, o traballo infantil, todo tipo de acoso, malos tratos 
a animais, adestrución do medio, o financiamento de conflitos bélicos, o establecemento 
de xornadas de máis de oito horas (de 10 a 16 nalgúns casos), o pagamento de salarios 
insuficientes para cubrir as necesidades básicas (salarios de fame) e a violación dos 
dereitos humanos e laborais.

Pódese traer a colación o exemplo dos homes, as mulleres e os nenos que traballan 
nas minas congolesas de tántalo para abastecer deste metal ás compañías electrónicas 
occidentais. Miles de persoas morren ao ano como consecuencia das condicións de-
plorables e infrahumanas de traballo. 

Para Rifkin (1996), Klein (2001) e Werner e Weis (2004) nas grandes empresas trans-
nacionais a xestión do talento humano está a orientarse exclusivamente á obtención de 
ganancias como meta principal, sen ter en conta o impacto das estratexias empregadas. 
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O recurso humano é como todo recurso tan naturalmente aproveitable como substituíble 
e desbotable. O talento humano non existe no terceiro mundo, só a man de obra barata, 
non importa o sector de que se trate: farmacéutico, alimentario, do téxtil e o calzado, 
agropecuario, mineiro petroleiro etc. Ademais, estas organizacións teñen capacidade 
para corromper os gobernos e establecer as súas propias leis.

Todo isto lévanos a cuestionar a autenticidade da responsabilidade social, que máis do 
que como unha norma que guíe realmente as prácticas empresariais, semella agochar 
baixo un novo nome tácticas comerciais e mercantís das empresas.

3. A xestión do talento humano

É claro que o sector empresarial debe adoptar un novo modelo de xestión que deixe 
de lado a ganancia económica como meta prioritaria e se reoriente cara ao beneficio 
en termos de calidade de vida dos traballadores, dentro e fóra do ámbito laboral, e do 
medio ambiente. O novo modelo debe xerar todos os cambios que sexan necesarios 
nos conceptos, as actitudes, os valores, a xerarquía de intereses, as expectativas, as 
metas e accións empresariais. 

As empresas están actualmente a atravesar unha etapa crítica que pon a proba os seus 
sistemas de xestión. Os cambios nos compromisos sociais e coa contorna da clientela 
e as reformas laborais, que demandan cambios paralelos nas estratexias empresariais, 
nos seus criterios e asignacións de recursos, afectan á súa estrutura funcional e de 
control, sitúan os directivos ante escenarios de incerteza. As empresas cun modelo de 
dirección flexible buscan axustarse a estas circunstancias con propostas aliñadas coas 
actuais concepcións de liderado e dirección e as novas regulacións relacionadas coa 
xestión do talento humano e a responsabilidade social empresarial (RSE) (VV. AA., 
2012). Pola contra, aquelas que operan baixo esquemas máis ríxidos, con estratexias 
e modelos reactivos, vense obrigadas a enfrontar situacións de crise que acaban por 
minguar a súa estrutura funcional e produtiva, e danan o seu posicionamento no mer-
cado e a súa competitividade (González, 2008).

Resulta imprescindible, xa que logo, revisar o concepto de xestión do talento humano 
de tal xeito que sirva para dignificar as capacidades intelectuais dos traballadores e 
valorar o seu potencial creativo e innovador, alén de para que as persoas á cabeza de 
todo tipo de organizacións integren nas súas funcións e accións estratéxicas a RSE 
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como un dos principios transversais básicos da dirección de empresas ‒isto é, como un 
novo marco legal e ético que debe rexer o quefacer cotián de toda unidade produtiva, 
con independencia do seu tamaño‒, á vista dos beneficios da súa adopción (González, 
2008). Entre eles, a mellora da súa capacidade para actuar de forma consistente coas 
demandas sociais e as definidas por pola normativa vixente (VV. AA., 2012).

A xestión do talento humano debe, neste sentido, incluír tanto procesos de dirección 
formal, baseados en estruturas e procedementos definidos, como os mecanismos de 
conexión coa cultura e os valores da empresa, a miúdo baixo a influencia das persoas 
que lideran a organización. O liderado é a clave da xestión do talento humano na or-
ganización eficaz, non só no tocante ao tratamento do persoal e o desenvolvemento 
dun modelo concreto de interacción e comunicación entre os seus actores. Tamén para 
que teña unha toma das decisións baseada en principios éticos e de RSE, que garanta 
o cumprimento das obrigas e compromisos asumidos coa contorna e a comunidade de 
referencia (González, 2008; norma ISO 26000)2. 

Se inicialmente as empresas non asumían ningunha responsabilidade polos danos que 
a súa actividade causaba tanto aos traballadores como á natureza, na actualidade é 
impensable que non se responsabilicen polo benestar da cidadanía e do medio. Todo 
isto foi acompañando unha progresiva toma de consciencia e a definición de marcos 
normativos que orientan os esforzos nas empresas pola práctica dunha xestión do 
talento humano (VV. AA., 2012).

4. A responsabilidade social empresarial (RSE)

A RSE pode ser entendida como unha acción estratéxica inherente á empresa que 
consiste en manter baixo estrita vixilancia tanto as operacións de xestión e produtivas 
que realiza como o impacto destas no seus empregados e no medio. É de destacarmos 
que a RSE pon especial énfase na sustentabilidade social e ambiental, ao recoñecer 
a necesidade de manter interrelacións con distintos grupos cuxos intereses poden ser 
diferentes, o cal implica actuar con respecto ás persoas, á comunidade en que se sitúa 
a empresa, á legalidade e á práctica de valores (González, 2008; VV. AA., 2012). Esta 
forma de entender a RSE é resultado dun proceso de evolución do concepto en si mesmo 
e da súa práctica (VV. AA., 2012).

2 Os sistemas de xestión de talento humano variarán, como é lóxico, dependendo do tipo de organización 
e do seu tamaño, e do contexto ambiental, económico, político, cultural e social en que opere.
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Nesta investigación decidimos servirnos da definición de RSE de Sánchez-Fernández, 
Vaca-Acosta e Vargas-Sánchez (2016, p. 30) por conter un conxunto apropiado de fun-
cións relacionadas con este tema, en particular tendo en conta que arestora as empresas 
tenden de forma clara a incorporar a RSE desde a perspectiva da tripla dimensión 
social, económica e ambiental. Os citados autores enténdena como aquelas «prácticas 
corporativas levadas a cabo polas empresas que van alén das obrigas legais que teñen 
as organizacións. Non se identifica como unha actividade filantrópica illada, senón 
como un fenómeno de xestión dentro da organización. A empresa debe adoptar unha 
actitude proactiva co fin de garantir os seus resultados e os seus efectos».

Un trazo especial da RSE é a convicción do grupo directivo canto á necesidade de 
adoptar un modelo de xestión do talento humano que estea orientado a incrementar 
os niveis de atención ás necesidades e expectativas dos traballadores, co propósito de 
mellorar as súas condicións de vida dentro e fóra da organización, para o que cómpre 
considerar os seguintes elementos: 

a) O coñecemento das expectativas do persoal, a comunidade e a sociedade, alén do 
marco legal establecido para a operación empresarial, que debe respectarse, e aquelas 
accións que beneficien ao persoal e á comunidade. 
b) A identificación das áreas de oportunidade, para determinar a pertinencia das accións 
e os novos sectores de atención. 
c) A integración da RSE como parte dos propósitos e funcións do modelo de dirección 
empresarial, de forma que sexa, ademais unha estratexia básica que deberá manifestarse 
nas decisións, as accións e os resultados. 
d) O respecto da individualidade, o multiculturalismo e a equidade de xénero, que 
debe demostrarse de forma clara na asignación de tarefas, condicións de traballo, 
oportunidades de ascenso e soldos. Alén disto, deben promoverse actitudes e valores 
consistentes con este principio.

Por tanto, a empresa que poña en marcha un modelo de xestión do talento humano, que 
considere como elemento indispensable do seu deber a responsabilidade social para 
co persoal, ten necesariamente que adoptar un código de principios que rexan a súa 
actuación. Aínda que non existe un compendio universalmente aceptado e igual para 
todo tipo de organizacións, pola gran variedade de empresas que existen canto ao seu 
tamaño, a súa área e a súa contorna física, cultural, social, política e económica, cando 
menos o devandito código debe ter en conta estes principios básicos:
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a) Respecto do principio de legalidade, é dicir, da supremacía do dereito: ningún 
individuo ou organización está por encima da lei e calquera acción da organización 
deberá realizarse dentro do seu marco. Isto reviste unha grande importancia nunha 
dupla vertente:

– O respecto da normativa internacional
Nalgúns países ou rexións ben non existe unha normativa que atenda aos efectos 
que na comunidade ou na contorna poden ter as actividades empresariais, ben esta 
resulta de regra ignorada. Con independencia disto, as empresas deben aplicar a 
normativa internacional e acatar os seus valores, en especial aquelas que desempeñan 
actividades produtivas en países en vías de desenvolvemento.
– O respecto dos dereitos humanos
A organización deberá actuar con respecto ao establecido na Carta universal dos 
dereitos humanos e promover entre o persoal e a comunidade en que se insire esa 
mesma actitude. 

b) Rendición de contas: presentar informes periódicos detallados dos seus impactos na 
satisfacción do cadro de persoal, a comunidade e o medio. Cómpre aceptar o escrutinio 
e asumir a responsabilidade. 
c) Transparencia: manter unha comunicación aberta co persoal e a sociedade, a través 
de diversos medios, co fin de mantelos sempre informados de forma clara e concreta 
sobre as súas metas, actividades, políticas e responsabilidades.
d) Comportamento ético: toda organización, con independencia das súas dimensións, 
declara unha serie de principios entre os cales teñen cabida precisamente os valores 
asociados á xestión do talento humano e a RSE. É desexable que abrangan, amais do 
respecto do marco legal vixente: o respecto aos traballadores como seres humanos, o 
apego á xustiza, a tolerancia, a honradez e a congruencia, entre outros. 
e) Respecto das demandas dos grupos de interese: a organización deberá escoitar o 
seu persoal, os directivos, os socios, os clientes, os provedores, os consumidores e os 
representantes gobernamentais, e establecer relacións con eles en termos de respecto, 
cordialidade e garantía dos dereitos das partes. 
f) Recoñecemento da responsabilidade social, en particular no tocante ás consecuen-
cias que as decisións e accións da organización poden ter entre o seu persoal, os seus 
restantes grupos de interese, a sociedade en xeral e o medio.

Por outra banda, de acordo coa norma ISO 26000, para definir o alcance da súa res-
ponsabilidade social a organización debe atender ás seguintes materias asociadas: a 
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gobernación da organización, os dereitos humanos, as prácticas laborais, o medio 
ambiente, as prácticas xustas de operación, aspectos relacionados cos consumidores, 
a participación activa e o desenvolvemento da comunidade.

a) Gobernación da organización
Trátase do sistema no marco do cal as organizacións toman decisións e as implementan 
para lograr os seus obxectivos, que pode variar segundo o tamaño e o tipo de orga-
nización, e o contexto en que funcione. Polo xeral, está ao seu cargo unha persoa ou 
un grupo de persoas (por exemplo, os propietarios) que teñen a responsabilidade de 
perseguir os obxectivos da organización e a autoridade para o faceren.
b) Dereitos humanos
Falamos dos dereitos básicos que lle corresponden a calquera persoa polo feito de 
selo, en que se distinguen dúas categorías amplas: a dos dereitos civís e políticos, que 
inclúe dereitos tales como o dereito á vida e á liberdade, a igualdade e a liberdade de 
expresión; e a dos dereitos económicos, sociais e culturais, que atinxe o dereito ao 
traballo, á alimentación, á saúde, á educación e á seguridade social. A primacía destes 
dereitos foi salientada pola comunidade internacional na Carta internacional de dereitos 
humanos e nos instrumentos fundamentais que os rexen (norma ISO 26000), e son non 
poucas as normas que se basean nesta premisa. 
Pola súa vez, a Organización Internacional do Traballo (OIT) identificou na súa Re-
comendación sobre o desenvolvemento dos recursos humanos: educación, formación 
e aprendizaxe permanente (R195) os seguintes dereitos fundamentais no ámbito do 
traballo: á liberdade de asociación e ao recoñecemento eficaz do dereito á negocia-
ción colectiva; á eliminación de todas as formas de traballo forzoso ou obrigatorio; á 
abolición eficaz do traballo infantil e á erradicación da discriminación en relación co 
emprego e a ocupación.
c) Prácticas laborais
O termo «prácticas laborais» comprende as políticas e actuacións relacionadas co tra-
ballo que se realiza para e en nome da organización, incluído o subcontratado. Daquela, 
esténdese para alén da relación dunha organización cos seus empregados directos e 
das responsabilidades que ten no lugar de traballo da súa propiedade ou baixo o seu 
control directo.
As prácticas laborais inclúen todas as actividades recoñecidas como clásicas da xestión 
dos recursos humanos, entre outras as de: recrutamento, selección, formación e desen-
volvemento, promoción, procedementos disciplinarios e de resolución de reclamacións; 
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transferencia e traslado de traballadores; finalización da relación laboral; medidas de 
saúde, seguridade e hixiene industrial; definición de soldos, quendas e xornadas; e 
recoñecemento do dereito á integración a organizacións sindicais.
d) Prácticas xustas de operación
Isto refírese á adopción de comportamentos éticos en todas as operacións e transaccións 
que a organización realice con outras empresas, organismos gobernamentais, socios, 
competidores, clientes e provedores.
e) Aspectos relacionados cos consumidores
A empresa debe ter en consideración os produtos e os servizos que ofrece aos consu-
midores. No relativo a estes, os ítems para ter en conta son tanto a información como 
a súa transparencia, a execución de prácticas xustas ou a protección da saúde dos 
consumidores, entre outros.
f) Participación activa e desenvolvemento da comunidade
Toda empresa se sitúa nunha comunidade que elixe por responder a certos criterios 
relacionados co abastecemento dos seus insumos, o mercado ou as características do 
persoal dispoñible. De aí a responsabilidade das organizacións á hora de coidar os 
seus recursos, isto é, de brindar unha calidade de vida aceptable aos seus traballadores 
e apoiar aquelas iniciativas que contribúan ao desenvolvemento da comunidade, sen 
esquecer promover a práctica de valores consistentes coa responsabilidade social e os 
dereitos humanos.

5. Aplicación da norma ISO 26000 ás empresas

As empresas, ao levar a cabo actividades produtivas, ofertar servizos, demandar insu-
mos e concretar transaccións dentro dunha comunidade, asumen unha serie de obrigas 
que deberán integrar nos seus modelos de xestión do talento humano como parte do 
seu programa de RSE. 

De acordo coa norma ISO 26000 consideraranse, entre outros, os seguintes elementos, 
que xa mencionamos neste traballo: a rendición de contas e a transparencia na súa ac-
tuación; o comportamento ético; o respecto dos dereitos humanos e o medio ambiente, 
e a atención aos intereses do seu persoal, os seus clientes e os seus competidores. Así 
mesmo, a integración da RSE nas empresas débese levar a cabo mediante accións prác-
ticas, sinxelas, que conten cunha boa relación custo-beneficio. As devanditas accións 
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requirirán, inicialmente e durante o seu desenvolvemento, un modesto investimento na 
súa aceptación por parte da dirección, coa asignación dunha persoa responsable e a pre-
paración dun programa en que paulatinamente se vaia involucrando toda a organización.

En definitiva, implantar unha política de RSE implica a adquisición de novas concep-
cións sobre a actuación da organización, a adquisición de novos principios e a práctica 
de valores comunitarios. As empresas deben tomar consciencia do impacto que teñen 
as súas operacións, alén de incorporar certa sensibilidade por coñecer e entender os 
intereses e dereitos dos seus grupos de interese tanto individual como colectivamente. 
Convén, xa que logo, considerar as seguintes recomendacións:

a) Adoptar nas prácticas cotiás a cultura e os valores propios da RSE. Cómpre incluílos 
en procedementos de traballo, metas, políticas e indicadores de desempeño, así como 
deseñar un programa que os vincule con grupos representativos da comunidade, os 
clientes, os provedores, a competencia, a cidadanía e o goberno. 
b) Iniciar a xestión do talento humano tendo en conta os indicadores máis relevantes, 
co fin de ir obtendo logros significativos que se reflictan no persoal e a comunidade. 
c) Apoiarse en institucións de educación superior ou consultores para desenvolver as 
accións estratéxicas que atinxen ao modelo de xestión do talento humano.

Xeralmente, polo seu tamaño, son as pequenas e medianas empresas as que teñen unha 
maior capacidade de flexibilizar a súa organización, asignar as novas tarefas, despregar 
a nova responsabilidade, fomentar o coñecemento da norma entre o persoal e avaliar 
o impacto da RSE dentro da organización e na comunidade. O número de niveis xe-
rárquicos, a cantidade de empregados e a interacción frecuente coa dirección facilitan 
nela o desenvolvemento e a aceptación do compromiso (VV. AA., 2012). 

6. Conclusións

A adopción e a práctica dun modelo de xestión do talento humano nas empresas deben 
estar fundamentadas na RSE, amais de partir dun esquema baseado en valores e non 
na explotación irracional do persoal. Canto ao alcance do devandito modelo, este ten 
chegar a todos os niveis da organización e ser resultado da toma de conciencia tanto 
dos directivos como dos grupos de interese. De igual maneira, como comenta González 
(2008) debe atinxir catro alicerces estratéxicos: calidade de vida na empresa (dimensión 
social do traballo); ética empresarial; vinculación e compromiso co persoal. 
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Como mencionan nas súas respectivas obras Rifkin (1996), Klein (2001) e Werner 
e Weis (2004), o poder das transnacionais é capaz de crear condicións de operación 
que levan as empresas a adoptar modelos de produción baseados na transgresión dos 
dereitos humanos e laborais. Velaí a importancia de promover a formación e o desen-
volvemento dunha conciencia crítica que conduza á implantación xeral de políticas de 
RSE no ámbito empresarial que non sexan un simple cosmético que se aplique para 
ocultar a orientación cara á ganancia desmedida, fundamentada na explotación da clase 
traballadora, a transgresión da legalidade e o desgaste da natureza.

O modelo de xestión do talento humano ten que asumir un compromiso ineludible 
de actuar en coherencia cos dereitos humanos e laborais. É difícil ditar unha serie 
de recomendacións específicas, e sobre todo útiles, para todo tipo de organizacións 
e escenarios. Con todo, sen que sexan limitativas, proponse para a consideración dos 
empresarios estas: 

a) Con relación á comunidade, unha empresa é socialmente responsable cando:
– respecta o marco legal vixente na localidade, a rexión e o país en que opera, e 
todo o seu persoal ten información sobre as súas prescricións tanto no tocante ás 
condicións laborais dos traballadores como a protección do medio, alén de promover 
o seu respecto;
– as materias primas, os insumos, procesos, produtos ou servizos e desfeitos con 
que se traballa son reutilizables e reciclables; 
– anima a desenvolver hábitos de consumo e tratamento de refugallos responsables 
entre os seus clientes e consumidores;
– e o consumo frecuente dos seus produtos ‒ou o uso dos seus servizos‒ non xera 
danos á saúde.

b) E no tocante ao talento humano, unha empresa é socialmente responsable cando:
– os sistemas produtivos priorizan o talento humano sobre as máquinas e outros 
mecanismos automatizados;
– o proceso de organización do traballo require da participación do talento humano 
na realización de funcións integradoras ou procesos produtivos completos, que 
demandan a aplicación de múltiples competencias;
– a integración do talento humano ten lugar con base en criterios de flexibilidade, 
facilidade de aprendizaxe, potencial de crecemento, adaptabilidade, autoaprendizaxe, 
desenvolvemento de competencias e actitude favorable ao cambio, entre outros; 
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– a estrutura organizativa está constituída por poucos niveis xerárquicos e se fo-
menta traballo en equipo nas súas diferentes modalidades, o liderado participativo 
e a corresponsabilidade no logro das metas;
– os soldos, servizos e prestacións que ofrece son superiores á media rexional e 
cobren as expectativas dos traballadores;
– considéranse modalidades de traballo a distancia, flexibilidade de horarios e 
xornadas, entre outras medidas de conciliación;
– a participación do persoal en programas de innovación e creatividade, e as súas 
suxestións, son promovidas;
– no deseño do traballo son aplicados criterios de produtividade e saúde, seguridade 
e hixiene, como parte da cultura da organización e respecto polo talento humano;
– a capacitación permanente do talento humano é unha parte medular dos programas 
de actualización e especialización en que se apoia a empresa para impulsar os seus 
plans de desenvolvemento organizacional;
– o clima de traballo que define as relacións entre o persoal ten como característica 
a harmonía e o respecto entre todos con independencia do rol;
– e existen programas e procesos de certificación permanentes para garantir a equi-
dade de xénero, a calidade e a política de RSE.
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Resumo

O artigo pretende achegarse a unha realidade moi tanxible nas relacións laborais actuais, como é 
a exposición dos traballadores aos riscos psicosociais. Logo dunha explicación de tipo conceptual 
en que se detalla en que consiste este tipo de riscos, descríbese a normativa actual de aplica-
ción, para despois xa centrármonos nos riscos presentes no traballo dos profesionais sanitarios. 
Conclúese cun estudo da negociación colectiva do sector, en que se pon de manifesto a pouca 
capacidade que até agora tiveron os axentes sociais, a pesar de contar con instrumentos para iso, 
de atinxir unha mellora da situación laboral desde o punto de vista da prevención destes riscos 
psicosociais. No entanto, hai exemplos de que esta situación empeza a cambiar timidamente, e 
eses exemplos que se relacionan no último apartado deben de servir de base para ilustrar outros 
convenios que intenten mellorar a devandita situación.

Palabras chave: seguridade e saúde, riscos laborais, condicións laborais, negociación colectiva.

Abstract

The article aims to approach a very tangible reality in current labour relations, such as the 
exposure of workers to psychosocial risks. After a conceptual explanation, the current regula-
tions and their relationship with these risks are described, and then focus on the work of health 
professionals is put. The article concludes with a study of collective bargaining agreements in 
this sector, showing the scarce capacity that social agents have had until now despite having 
instruments to influence the improvement of the labour situation from the preventive and psycho-
social point of view. However, there are examples showing that this situation begins to change 
timidly. Those examples discussed in the last paragraph should serve as a basis to illustrate 
other agreements that try to improve the situation.

Keywords: Health and safety, Occupational risks, Working conditions, Collective bargaining.
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1. Introdución

Da observación natural da nosa contorna, é evidente o aumento dos riscos de natureza 
psicosocial no traballo. Non só riscos xa coñecidos, como o estrés ou o acoso, senón 
tamén riscos en que inflúen novos factores, entre outros, as novas tecnoloxías. Se 
analizamos o absentismo laboral, existe un alto índice de baixas laborais relacionadas 
con esta materia, e o sector sanitario non é nin moito menos alleo a esta situación. É 
máis, estes riscos cada vez ocupan unha posición máis relevante, de aí a necesidade 
lles prestar atención.

2.  Os riscos psicosociais: concepto e clasificación

De acordo coa definición do agora denominado Instituto Nacional de Seguridade, Saúde 
e Benestar no Traballo (INSSBT)1  2:

O concepto de factores psicosociais fai referencia a aquelas condicións que se encontran 
presentes nunha situación laboral e que están directamente relacionadas coa organización, 
o contido do traballo e a realización da tarefa, e que teñen capacidade para afectar tanto ao 
benestar ou á saúde (física, psíquica ou social) do traballador como ao desenvolvemento do 
traballo. Así pois, unhas condicións psicosociais desfavorables están na orixe da aparición tanto 
de determinadas condutas e actitudes inadecuadas no desenvolvemento do traballo como 
de determinadas consecuencias prexudiciais para a saúde e para o benestar do traballador.

De calquera xeito, á hora de abordar os riscos psicosociais existe unha grande impre-
cisión conceptual, pois son empregados indistintamente os termos «factor de risco» e 
«risco psicosocial». Pode, con todo, axudarmos a distinguilos a seguinte explicación3:

1 O Real decreto 703/2017, do 7 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio 
de Emprego e Seguridade Social e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se 
establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, cambia a denominación do Instituto 
Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.
2 Martín Daza, F. e Pérez Bilbao, J. (199?) [en liña] NTP 443: Factores psicosociales: metodología de 
evaluación. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2XXcZt5>.
3 Cruz Villalón, J.; De la Flor Fernández, M.ª L. e Álvarez Del Cuvillo, A. (s. d.) [en liña] «Concepto 
y tratamiento jurídico de los riesgos psicosociales» en De la Flor Fernández, M.ª L. (resp.) Análisis de la 
regulación jurídico-laboral de los riesgos psicosociales, p. 9. Dispoñible no enderezo web <https://bit.
ly/31mNTkI>.
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[...] se ben resulta útil para os efectos preventivos, estes elementos non son máis que pezas 
ou secuencias na relación de causalidade que pode desembocar na lesión para a saúde. Se 
o «risco», considerado en sentido estrito fai referencia á situación de perigo, coa expresión 
«factores psicosociais» está a facerse referencia á causa que a desencadea.

Pola súa parte, a Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA)4 
aclara que os riscos psicosociais se derivan das deficiencias no deseño, a organización 
e a xestión do traballo, así como dun escaso contexto social deste, e poden producir 
resultados psicolóxicos, físicos e sociais negativos, como o estrés laboral, o esgotamento 
ou a depresión. Algúns exemplos de condicións de traballo que entrañan riscos psico-
sociais serían, segundo esta institución, as cargas de traballo excesivas, as esixencias 
contraditorias e a falta de claridade das funcións do posto, a falta de participación na 
toma de decisións que afectan aos traballadores, unha xestión deficiente dos cambios 
organizativos, a inseguridade no emprego, o acoso (tanto psicolóxico como sexual) e 
a violencia exercida por terceiros.

Así mesmo, a EU-OSHA5 presta especial atención aos chamados riscos emerxentes. Un 
dos seus principais obxectivos é identificar e facilitar datos cribles e de alta calidade 
sobre os novos riscos en materia de seguridade e saúde no traballo (SST), que respondan 
ás necesidades dos investigadores e os responsables da formulación de políticas, e que 
les permitan adoptar medidas de forma oportuna e eficaz. Coa finalidade de atinxir o 
devandito obxectivo, esta axencia puxo en marcha unha serie de proxectos que perse-
guen avaliar os posibles efectos das novas tecnoloxías, os novos modos de traballar e 
o cambio social na seguridade e a saúde dos traballadores. Preténdese con eles non só 
identificar novos riscos a medida que aparezan, senón tamén anticipar os cambios que 
poderían influír na seguridade e a saúde dos traballadores.

Desde hai tempo existe un interese crecente en relación con estes riscos, pois segundo 
a Organización Mundial da Saúde (OMS) os factores psicosociais figuran entre aqueles 
que máis inflúen na saúde total das poboacións traballadoras6. Este mesmo organismo 

4 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (s. d.a) [en liña] Los riesgos psicosociales 
y el estrés en el trabajo. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2Cbq44V>.
5 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (s. d.b) [en liña] Riesgos emergentes. 
Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/36A0d4z>.
6 Kalimo, R.; El-Batawi, M. A. e Cooper, C. L. (comps.) (1988) Los factores psicosociales en el trabajo 
y su relación con la salud. Xenebra, Organización Mundial da Saúde.
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defíneos como «interaccións entre, por unha parte, aspectos do medio ambiente físico, 
aspectos de organización, de sistemas de traballo e de calidade das relacións humanas 
na empresa, e, pola outra, as capacidades, necesidades e a cultura do traballador»7.

A Estratexia comunitaria de saúde e seguridade 2002-2006, que xorde tras o interese 
manifestado pola Comisión e o Consello da Unión Europea por estes temas, xa se 
ocupaba da prevención de riscos psicosociais. Pola súa parte, a Estratexia comunitaria 
de saúde e seguridade 2007-2012 facía fincapé na necesidade de investigar os riscos 
relacionados coas novas tecnoloxías, mentres o Marco estratéxico da Unión Europea en 
materia de saúde e seguridade no traballo 2014-2020 recolle no segundo dos seus retos 
a mellora da prevención das enfermidades relacionadas co traballo, combatendo tanto 
os riscos existentes como os novos e emerxentes, ademais de resaltar a súa conexión 
coa evolución das tecnoloxías da información8.

Os factores de risco son numerosos e de diferente natureza, pois poden depender de 
aspectos da organización e dos sistemas e o tempo de traballo, alén de situacións rela-
cionadas coa tarefa. Para coñecelos máis exhaustivamente resulta útil acudir a métodos 
de avaliación dos riscos psicosociais como o do INBSST ou o método COPSOQ que 
son os máis utilizados. O primeiro deles enumera os seguintes: tempo de traballo, 
autonomía, carga de traballo, demandas psicolóxicas, variedade/contido, participa-
ción/supervisión, interese polos traballadores/compensación, desempeño de roles e 
relacións e apoio social9. Pola súa vez, o método COPSOQ (ISTAS 21, PSQCAT21)10 
clasifícaos nos seguintes grupos: esixencias psicolóxicas no traballo, conflito traballo-
familia, control sobre o traballo, apoio social e calidade do liderado, compensacións 
de traballo e capital social.

7 Ibídem.
8 Rodríguez Fernández, S. (2017) «Trabajo decente y riesgos psicosociales: la organización del tiempo 
de trabajo» en Ramos Quintana, M. I. (dir.) Riesgos psicosociales y organización de la empresa. (s. l. ), 
Thomson Reuters Aranzadi, p. 99.
9 Pérez Bilbao, J. e Nogareda Cuixart, C. (2012) [en liña] NTP 926: Factores psicosociales: metodolo-
gía de evaluación. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2GN2IoT>. Esta nota técnica de prevención 
revisa e pon ao día a número 443.
10 VV. AA. (2000) [en liña] NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de ries-
gos psicosociales. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2YPUnXD>.
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3. Articulación na normativa preventiva

É escasa a alusión a estes riscos na nosa normativa preventiva, en que existe a confusión 
conceptual a que antes aludimos. Así, a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais (LPRL), soamente se refire no seu artigo 4 á organización e á ordenación 
do traballo como características que poden integrase na definición das condicións de 
traballo11; mentres que no seu artigo 15, ao enumerar os principios da acción preventiva, 
expresa que é necesario adaptar o traballo á persoa para atenuar o traballo monótono 
e repetitivo e reducir os seus efectos na saúde, así como que é necesario planificar a 
prevención para incluír nela a organización do traballo, as condicións de traballo, as 
relacións sociais e os factores ambientais12.

11 Artigo 4.7 da Lei 31/1995, en que se establecen distintas definicións: 

Entenderase como «condición de traballo» calquera característica deste que poida ter unha influencia significa-
tiva na xeración de riscos para a seguridade e a saúde do traballador. Quedan especificamente incluídas nesta 
definición:

a) As características xerais dos locais, instalacións, equipos, produtos e demais útiles existentes no centro de 
traballo.

b) A natureza dos axentes físicos, químicos e biolóxicos presentes no ambiente de traballo e as súas correspon-
dentes intensidades, concentracións ou niveis de presenza.

c) Os procedementos para a utilización dos axentes citados anteriormente que inflúan na xeración dos riscos 
mencionados.

d) Todas aquelas outras características do traballo, incluídas as relativas á súa organización e ordenación, que 
inflúan na magnitude dos riscos a que estea exposto o traballador.
12 Art. 15.1 da Lei 31/1995, sobre os principios da acción preventiva:

O empresario aplicará as medidas que integran o deber xeral de prevención previsto no artigo anterior, de 
acordo cos seguintes principios xerais:

a) Evitar os riscos.

b) Avaliar os riscos que non se poidan evitar.

c) Combater os riscos na súa orixe.

d) Adaptar o traballo á persoa, en particular n o que respecta á concepción dos postos de traballo, así como á 
elección dos equipos e os métodos de traballo e de produción, con vistas, en particular, a atenuar o traballo 
monótono e repetitivo e a reducir os efectos deste na saúde.

e) Ter en conta a evolución da técnica.

f) Substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún perigo.

g) Planificar a prevención, buscando un conxunto coherente que integre nela a técnica, a organización do traba-
llo, as condicións de traballo, as relacións sociais e a influencia dos factores ambientais no traballo.

h) Adoptar medidas que antepoñan a protección colectiva á individual.

i) Dar as debidas instrucións aos traballadores.
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Cómpre acudirmos ao Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento dos servizos de prevención, para atoparmos, entre as actuacións que deben 
levar a cabo os técnicos de prevención na especialidade de ergonomía e psicosocioloxía 
aplicada, as de identificar, avaliar e propoñer medidas correctoras dos riscos desa na-
tureza (ergonómicos e psicosociolóxicos) que se detecten13. Doutra banda, dentro dos 
contidos formativos para desempeñar as funcións de técnico/a de prevención de riscos 
laborais, xa sexa nos seus niveis básico, intermedio ou superior, establécese, no anexo 
IV do mesmo texto, o estudo da carga de traballo, a fatiga, a insatisfacción laboral, o 
estrés e outros problemas psicosociais.

Canto aos regulamentos específicos de desenvolvemento da Lei 31/1995, só se alude 
a este tipo de riscos no Real decreto 488/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mí-
nimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas 
de visualización. No seu artigo 3 sinálase que na avaliación de riscos cómpre ter en 
conta a carga mental, tomar en consideración as esixencias da tarefa e analizar a du-
ración do tempo que se ten que estar diante da pantalla, así como o grao de atención 
que require a tarefa. Ademais especifica, entre as medidas para tomar en caso de que o 
uso de equipos con pantallas de visualización supoña ou poida supoñer un risco para a 

13 Artigo 20 do Real decreto 39/1997, sobre o concerto da actividade preventiva:

1. Cando o empresario non conte con suficientes recursos propios para o desenvolvemento da actividade pre-
ventiva e deba desenvolvela a través dun ou varios servizos de prevención alleos á empresa, deberá concertar 
por escrito a prestación. O devandito concerto consignará, como mínimo, os seguintes aspectos:

a) Identificación da entidade especializada que actúa como servizo de prevención alleo á empresa.

b) Identificación da empresa destinataria da actividade, así como dos centros de traballo desta con que se con-
trae tal actividade. Cando se trate de empresas que realicen actividades sometidas á normativa de seguridade 
e saúde en obras de construción, incluirá expresamente a extensión das actividades concertadas ao ámbito das 
obras en que interveña a empresa.

c) Especialidade ou especialidades preventivas obxecto do concerto, con indicación para cada unha delas das 
funcións concretas asumidas das previstas no artigo 31.3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, e das actuacións 
concretas que se realizarán para o desenvolvemento das funcións asumidas, no período de vixencia do con-
certo. As devanditas actuacións serán desenvolvidas de acordo coa planificación da actividade preventiva e a 
programación anual propostas polo servizo e aprobadas pola empresa.

Salvo que as actividades se realicen con recursos preventivos propios e así se especifique no concerto, este 
deberá consignar:

[…].

3.º Se se concerta a especialidade de ergonomía e psicosocioloxía aplicada, o compromiso do servizo de pre-
vención alleo de identificar, avaliar e propoñer as medidas correctoras que procedan, considerando para iso 
todos os riscos desta natureza existentes na empresa. [...].
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saúde dos traballadores, a de reducir o tempo de traballo co equipo, mediante medidas 
organizativas14. Así mesmo, no anexo deste real decreto determínase que se terán en 
conta unha serie de factores na escolla ou elaboración dos programas, que terán que 
adaptarse á tarefa ou ao nivel de coñecementos dos traballadores15.

Todo iso sen prexuízo de que é común nos distintos regulamentos preventivos que se 
mencionen as medidas organizativas e de ordenación do tempo de traballo como as 

14 Artigo 3 do Real decreto 488/1997, referente ás obrigas xerais do empresario:

1. O empresario adoptará as medidas necesarias para que a utilización por parte dos traballadores de equipos 
con pantallas de visualización non supoña riscos para a súa seguridade ou saúde ou, se iso non fose posible, 
para que tales riscos se reduzan ao mínimo.

En calquera caso, os postos de traballo a que se refire este presente real decreto deberán cumprir as disposi-
cións mínimas establecidas no seu anexo.

2. Para os efectos do disposto no primeiro parágrafo do apartado anterior, o empresario deberá avaliar os riscos 
para a seguridade e saúde dos traballadores tendo en conta en particular os posibles riscos para a vista e os 
problemas físicos e de carga mental, así como o seu posible efecto engadido ou combinado.

A avaliación realizarase tomando en consideración as características propias do posto de traballo e as esixencias 
da tarefa, e entre estas, especialmente, as seguintes:

a) O tempo medio de utilización diaria do equipo.

b) O tempo máximo de atención continúa á pantalla requirido pola tarefa habitual.

c) O grao de atención que esixa a devandita tarefa.

3. Se a avaliación pon de manifesto que o uso por parte dos traballadores de equipos con pantallas de visua-
lización supón ou pode supoñer un risco para a súa seguridade ou saúde, o empresario adoptará as medidas 
técnicas ou organizativas necesarias para eliminar ou reducir o risco ao mínimo posible. En particular, deberá 
reducir a duración máxima do traballo continuado en pantalla, organizando a actividade diaria de forma que 
esta tarefa se alterne con outras ou establecendo as pausas necesarias cando a alternancia de tarefas non sexa 
posible ou non abonde para diminuír o risco suficientemente.

4. Nos convenios colectivos poderá acordarse a periodicidade, a duración e as condicións de organización dos 
cambios de actividade e pausas a que se refire o apartado anterior.
15 Apartado 3 do anexo do Real decreto 488/1997, relativo á interconexión ordenador-persoa:

Para a elaboración, a elección, a compra e a modificación de programas, así como para a definición das tarefas 
que requiran pantallas de visualización, o empresario terá en conta os seguintes factores:

a) O programa deberá estar adaptado á tarefa que deba realizarse.

b) O programa deberá ser fácil de utilizar e, de ser o caso, terá que poder adaptarse ao nivel de coñecementos e 
de experiencia do usuario; non deberá empregarse ningún dispositivo cuantitativo ou cualitativo de control sen 
que os traballadores fosen informados e sen que se consultase antes cos seus representantes.

c) Os sistemas deberán proporcionar aos traballadores indicacións sobre o seu desenvolvemento.

d) Os sistemas deberán mostrar a información nun formato e a un ritmo adaptados aos operadores.

e) Os principios de ergonomía deberán aplicarse en particular ao tratamento da información por parte da persoa.
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oportunas para reducir a exposición dos traballadores aos distintos riscos que neles 
se consideran: menor duración da exposición aos axentes físicos como o ruído ou as 
radiacións, a axentes químicos ou biolóxicos perigosos, esforzos físicos...

Doutro lado, tamén en relación coa organización do tempo de traballo, a normativa 
laboral, e non estritamente a preventiva, regula a materia. O artigo 36 do Real decreto 
lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do 
Estatuto dos traballadores16, considera traballo nocturno o que ten lugar entre as 10 
da noite e as 6 da mañá, e traballadores nocturnos os que invisten non menos de tres 

16 Artigo 36 do Real decreto lexislativo 2/2015, sobre o traballo nocturno, o traballo a quendas e o ritmo 
de traballo:

1. Para os efectos do disposto nesta lei, considérase traballo nocturno o realizado entre as dez da noite e as seis 
da mañá. O empresario que recorra regularmente á realización de traballo nocturno deberá informar disto a 
autoridade laboral.

A xornada de traballo dos traballadores nocturnos non poderá exceder as oito horas diarias de media, nun 
período de referencia de quince días. Estes traballadores non poderán realizar horas extraordinarias.

Para a aplicación do disposto no parágrafo anterior, considerarase traballador nocturno aquel que realice nor-
malmente en período nocturno unha parte non inferior a tres horas da súa xornada diaria de traballo, así como 
aquel que se prevexa que pode realizar en tal período unha parte non inferior a un terzo da súa xornada de 
traballo anual.

Resultará de aplicación ao establecido no parágrafo segundo o disposto no artigo 34.7. Igualmente, o Goberno 
poderá establecer limitacións e garantías adicionais ás previstas no presente artigo para a realización de tra-
ballo nocturno en certas actividades ou por determinada categoría de traballadores, en función dos riscos que 
comporten para a súa saúde e seguridade.

2. O traballo nocturno terá unha retribución específica que se determinará na negociación colectiva, salvo que 
o salario se establecese atendendo a que o traballo sexa nocturno pola súa propia natureza ou se acordase a 
compensación deste traballo por descansos.

3. Considérase traballo a quendas toda forma de organización do traballo en equipo segundo a cal os traballa-
dores ocupan sucesivamente os mesmos postos de traballo, segundo un certo ritmo, continuo ou descontinuo, 
e que implica para o traballador a necesidade de prestar os seus servizos en horas diferentes nun período 
determinado de días ou de semanas.

Nas empresas con procesos produtivos continuos durante as vinte e catro horas do día, na organización do 
traballo das quendas terase en conta a súa rotación e que ningún traballador estea na de noite máis de dúas 
semanas consecutivas, salvo adscrición voluntaria.

As empresas que, pola natureza da súa actividade, realicen o traballo en réxime de quendas, incluídos os do-
mingos e días festivos, poderán efectualo ben por equipos de traballadores que desenvolvan a súa actividade 
por semanas completas ben contratando persoal para completar os equipos necesarios durante un ou máis 
días á semana.

4. Os traballadores nocturnos e os que traballen a quendas deberán gozar en todo momento dun nivel de pro-
tección en materia de saúde e seguridade adaptado á natureza do seu traballo e equivalente ao dos restantes 
traballadores da empresa.
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horas do seu traballo diario ou cando menos unha terceira parte da súa xornada anual 
neste tipo de horario. E define o traballo a quendas como «toda forma de organización 
do traballo en equipo segundo a cal os traballadores ocupan sucesivamente os mesmos 
postos de traballo, segundo un certo ritmo, continuo ou descontinuo, o que implica 
para o traballador a necesidade de prestar os seus servizos en horas diferentes nun 
período determinado de días ou de semanas». En ambos os supostos a norma dispón 
unha especial atención á seguridade e a saúde dos traballadores que realizan este tipo 
de xornadas, e mesmo prevé o cambio de posto de traballo do/a traballador/a nocturno/a 
con problemas de saúde ligados a esta condición.

O mencionado artigo 36 do Real decreto lexislativo 2/2015 finaliza cunha alusión ao 
ritmo de traballo, que deberá de ter en conta o principio de adaptación do traballo á 
persoa (artigo 15 da Lei 31/1995), especialmente para atenuar o traballo monótono e 
repetitivo, «en función do tipo de actividade e das exixencias en materia de seguridade 
e saúde dos traballadores. Estas exixencias deberán ser tidas particularmente en conta á 
hora de determinar os períodos de descanso durante a xornada de traballo». De calquera 
xeito, no tocante a este tema haberá que ter tamén en conta o Real decreto 1561/1995, 
do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo.

No tocante aos riscos de acoso por razón de sexo e acoso sexual, ha de estarse ás de-
finicións que proporciona o artigo 7 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes. O artigo 48, dentro da regulación dos plans de 
igualdade, determina que as empresas deben promover condicións de traballo que eviten 
o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, alén de arbitrar procedementos específicos 
para previlos e ofrecer unha canle ás denuncias. Así mesmo deben negociarse medidas 
tales como a elaboración e a difusión de códigos de boas prácticas, a realización de 

O empresario deberá garantir que os traballadores nocturnos que ocupe dispoñan dunha avaliación gratuíta do 
seu estado de saúde, antes da súa afectación a un traballo nocturno e, posteriormente, a intervalos regulares, 
nos termos establecidos na Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e nas súas normas 
de desenvolvemento. Os traballadores nocturnos aos cales se recoñezan problemas de saúde ligados ao feito 
do seu traballo nocturno terán dereito a seren destinados a un posto de traballo diúrno que exista na empresa 
e para o que sexan profesionalmente aptos. O cambio de posto de traballo levarase a cabo de conformidade co 
disposto nos artigos 39 e 41, se for o caso, da presente lei.

5. O empresario que organice o traballo na empresa segundo un certo ritmo deberá ter en conta o principio 
xeral de adaptación do traballo á persoa, especialmente de cara a atenuar o traballo monótono e repetitivo 
en función do tipo de actividade e das exixencias en materia de seguridade e saúde dos traballadores. Estas 
exixencias deberán ser tidas particularmente en conta á hora de determinar os períodos de descanso durante 
a xornada de traballo.
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campañas informativas e a posta en marcha de accións de formación. Entre as medidas 
de igualdade no emprego para a Administración xeral do Estado e para os organismos 
públicos vinculados a ela ou dela dependentes (capítulo III do título V da lei), no artigo 
62 establécese que:

Para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo, as administracións públicas 
negociarán coa representación legal das traballadoras e traballadores un protocolo de actuación 
que comprenderá, polo menos, os seguintes principios:

a) O compromiso da Administración xeral do Estado e dos organismos públicos vinculados ou 
dependentes dela de previr e non tolerar o acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

b) A instrución a todo o persoal do seu deber de respectar a dignidade das persoas e o seu 
dereito á intimidade, así como a igualdade de trato entre mulleres e homes.

c) O tratamento reservado das denuncias de feitos que puidesen ser constitutivos de acoso 
sexual ou de acoso por razón de sexo, sen prexuízo do establecido na normativa de réxime 
disciplinario.

d) A identificación das persoas responsables de atender aos que formulen unha queixa ou 
denuncia.

Por último, e como apunte antes de finalizar o apartado, convén facermos mención da 
normativa sobre seguridade fronte á violencia. O artigo 26 da Lei orgánica 4/2015, do 
30 de marzo, de protección da seguranza cidadá, que trata sobre os establecementos e 
instalacións obrigados a adoptar medidas de seguridade, sinala que:

Regulamentariamente, en desenvolvemento do disposto nesta lei, na lexislación de seguranza 
privada, na de infraestruturas críticas ou noutra normativa sectorial, poderase establecer a 
necesidade de adoptar medidas de seguranza en establecementos e instalacións industriais, 
comerciais e de servizos, así como nas infraestruturas críticas, coa finalidade de previr a co-
misión de actos delituosos ou infraccións administrativas, ou cando xeren riscos directos para 
terceiros ou sexan especialmente vulnerables.

4. Particularidades do sector sanitario

Non faltan informes de organismos internacionais en materia de saúde laboral que 
evidencien que determinados sectores laborais sofren con maior intensidade o impacto 
dos riscos psicosociais, especialmente o sector dos servizos. Dentro destes informes a 
sanidade aparece como un dos ámbitos máis afectados. De atendermos á explicación 
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conceptual que presentamos na segunda das epígrafes deste artigo, no sector sanitario 
poden observarse claramente factores de risco tales como a carga de traballo, o tempo 
de traballo (ritmos de traballo intensos, traballo nocturno, traballo a quendas), demandas 
psicolóxicas excesivas e falta de interese polos traballadores (inseguridade laboral). 
E como riscos laborais devindicados veremos altos índices de estrés laboral, burn out 
(ou síndrome do queimado) e violencia, sobre todo de orixe externa. 

a) Estrés laboral

En principio o estrés é algo inherente á vida, unha resposta natural do organismo. O 
importante é non traspasar o seu nivel óptimo. A reacción de cada persoa ás fontes de 
estrés é estritamente particular, diferente en cada un/unha, tanto nas súas modalidades 
como na súa intensidade.

No tocante ao estrés laboral, segundo a EU-OSHA, é o segundo problema de saúde 
relacionado co traballo máis frecuente en Europa17. Mc Grath, pola súa parte, definíao 
en 1970 como un desequilibrio substancial entre a demanda e a capacidade de resposta 
do individuo en condicións en que o fracaso ante esta demanda comporta importantes 
consecuencias18. Tal definición fai referencia a un proceso homeostático que é resultado 
do balance entre as demandas da realidade e a capacidade de resposta do individuo, 
balance que é modulado pola percepción que o individuo ten de si mesmo e do mun-
do. Os factores que poden desequilibralo, isto é, os axentes do estrés, poden ser tanto 
características do traballo como da persoa (tipo de personalidade, carácter ríxido...), 
aínda que tamén cómpre ter en conta o apoio social, xa que as relacións interpersoais 
no ámbito laboral funcionan tanto de estresores como de factores redutores. 

Os factores laborais produtores de estrés no ámbito dos profesionais sanitarios son, entre 
outros, como xa mencionamos, a sobrecarga de traballo, o ritmo de traballo imposto ou 
as grandes responsabilidades. Como risco psicosocial supón un estado de deterioración 
cun alto risco de ter importantes efectos na saúde física e mental dos traballadores, á 
parte de consecuencias para a organización, que se reflicten principalmente nas baixas 
laborais, en aumento por esta causa. A intervención fronte ao estrés farase preferente-
mente con medidas de carácter global, organizativas e colectivas (deseño adecuado de 

17 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (s. d.a) [en liña] op. cit.
18 Martín Daza, F. (1990) [en liña] NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral. 
Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2MIRDJe>.
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postos de traballo, organización da xornada, adecuada política de persoal...) antes de 
aplicar medidas individuais de intervención sobre os individuos.

b) Síndrome de esgotamento profesional ou do profesional queimado (burnout)

Paralelamente ao estrés, tamén por derivación do inglés, popularizouse nos últimos 
tempos a expresión burnout para indicar a situación de estar esgotado/a, queimado/a, 
no ámbito laboral19. En termos simples, pero rigorosos, esta síndrome non é senón 
unha resposta a unha situación de estrés laboral crónico, isto é, prolongado no tempo, 
que se caracteriza por desenvolver actitudes e sentimentos negativos cara ás persoas 
con que se traballa, así como cara ao propio papel ou rol profesional, por se atopar a 
persoa emocionalmente esgotada. No desenvolvemento desta síndrome poden distin-
guirse cinco fases20:

– Fase inicial, de entusiasmo: experiméntase, ante o novo posto de traballo, entusias-
mo, unha grande enerxía, expectativas positivas; non importa, daquela, por exemplo, 
alongar a xornada laboral. 
– Fase de estancamento: as expectativas profesionais non se cumpren, comézase a 
valorar as contraprestacións do traballo e percíbese que a relación entre o esforzo e a 
recompensa non está equilibrada. Nesta fase ten lugar un desequilibrio entre as demandas 
e os recursos (estrés); resulta, por tanto, definitoria dun problema de estrés psicosocial. 
O/a profesional séntese incapaz de darlle unha resposta eficaz. 
– Fase de frustración: a frustración, a desilusión ou a desmoralización fan presenza 
no individuo, que sente que o seu traballo carece de sentido, calquera cousa o irrita 
e provoca conflitos no grupo de traballo. A saúde pode empezar a fallar e aparecen 
problemas emocionais, fisiolóxicos e condutuais. 
– Fase de apatía: prodúcese unha serie de cambios actitudinais e condutuais (afronta-
mento defensivo), que no ámbito sanitario pode manifestarse como a tendencia a tratar 
os pacientes de forma distanciada e mecánica, a anteposición cínica da satisfacción 
das propias necesidades ao ofrecemento dun mellor servizo e a retirada persoal. Son 
mecanismos de defensa dos individuos. 

19 Laboratorio – Observatorio de Riscos Profesionais de Andalucía (s. d.) [en liña] El estrés laboral 
como riesgo psicosocial: actividad preventiva y correctora, p. 30. Dispoñible no enderezo web <https://
bit.ly/2jhyRc2>.
20 Fidalgo Vega, M. (s. d.) [en liña] NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o «burnout» (I): 
definición y proceso de generación. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2OIUAw4>.
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– Fase de esgotamento: colapso emocional e cognitivo, sobre todo, con importantes 
consecuencias para a saúde, que pode ademais obrigar os traballadores a deixar o seu 
emprego e conducilos a unha vida profesional de frustración e insatisfacción. Esta 
descrición da evolución da síndrome ten carácter cíclico, xa que a situación pode re-
petirse no mesmo ou en diferentes traballos e en diversos momentos da vida laboral.

Entre os factores de risco é importante resaltar a prevalencia do tipo de profesión21. 
Neste sentido, pode constatarse que a síndrome de esgotamento profesional está moi 
vinculada ao ámbito sanitario, pois nel os traballadores están expostos a un gran e 
continuo contacto con persoas que demandan atención para cubrir necesidades para 
atender as cales, en cambio, non se dispón sempre dos recursos adecuados. 

Outros factores para termos en conta neste ámbito son o continuo e intenso contacto co 
sufrimento, a dor, a morte e outros sentimentos das persoas que se atende; a sobrecarga 
laboral debida tanto a elementos cuantitativos como cualitativos, ao entrar en xogo os 
comentados recursos emocionais e as súas correlativas demandas (carencia de recursos, a 
presión horaria...); a excesiva burocracia, respecto de que non importa o resultado, senón 
facer as cosas dunha determinada forma; os conflitos interpersoais con supervisores ou 
compañeiros de traballo na organización debidos á ambigüidade e os conflitos en que 
entran os roles; a presenza de patoloxías cada vez menos reversibles, ou que implican 
un tratamento moi prolongado; a mingua das retribucións e dos estímulos; a crecente 
ameaza de sufrir xuízos por mala praxe; ou a resolución dos dilemas éticos resultantes 
das novas tecnoloxías, así como a falta de formación para usalas22.

As medidas para previr este fenómeno encádranse en tres niveis de actuación: organi-
zativo, interpersoal e individual.

c) Fatiga derivada da ordenación do tempo de traballo

Pode deberse ao exceso do tempo de traballo ou á falta de descanso, e adoita manifes-
tarse no traballo nocturno ou a quendas23. Cómpre termos en conta que no traballo a 
quendas, en concreto o que inclúe traballo nocturno, se produce unha alteración dos 

21 Laboratorio – Observatorio de Riscos Profesionais de Andalucía (s. d.) [en liña] op. cit., p. 35 e ss.
22 Laboratorio – Observatorio de Riscos Profesionais de Andalucía (s. d.) [en liña] op. cit., p. 39.
23 Nogareda Cuixart, C. e Nogareda Cuixart, S. (1990) [en liña] NTP 455: Trabajo a turnos y noctur-
no:aspectos organizativos. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2YxMOcM>.
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ritmos circadianos que comporta polo xeral trastornos do sono, na alimentación e na 
vida social e laboral24. A fatiga devén crónica a longo prazo.

Respecto ás previsións do tempo de traballo para este tipo de traballadores, o artigo 36 
da Lei do Estatuto dos traballadores especifica que a súa xornada de traballo non pode 
superar as oito horas diarias de media nun período de quince días, amais de que non 
poden realizar horas extraordinarias. Porén, esta limitación non é absoluta: o artigo 34.7 
da mesma lei determina a posibilidade de que o Goberno, por proposta do Ministerio 
de Emprego e Seguridade Social e logo de consultar as organizacións empresariais e 
sindicais máis representativas, estableza ampliacións ou limitacións na ordenación 
e duración da xornada de traballo e os seus descansos, naqueles sectores e traballos 
que polas súas peculiaridades o requiran. Así, o artigo 32 do Real decreto 1561/1995 
determina excepcións aos límites da xornada do traballo nocturno e considera tanto a 
posibilidade de superar as oito horas diarias como a de levar a cabo horas extraordi-
narias durante o traballo nocturno.

Pola súa parte, a Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal esta-
tutario dos servizos de saúde, que regula no seu capítulo X a xornada de traballo, os 
permisos e as licenzas, sinala que o período nocturno se definirá nas normas, os pactos 
ou os acordos que sexan aplicables a cada centro sanitario, aínda que terá unha duración 
mínima de 7 horas e incluirá necesariamente o período comprendido entre as 00:00 
h e as 05:00 h horas de cada día natural. En ausencia de tal definición, considerarase 
período nocturno o comprendido entre as 23:00 h e as 06:00 h do día seguinte (nótese 
que na Lei do Estatuto dos traballadores é entre as 22:00 h e as 06:00 h do día seguinte). 

Así mesmo, esta norma dispón que a xornada ordinaria nos centros sanitarios tamén 
sexa determinada nas normas, os pactos e acordos que lles sexan aplicables. A través da 
programación funcional do correspondente centro poderá establecerse unha distribución 
irregular da xornada ao longo do ano. Prevese, así mesmo, unha xornada complementaria 
cando se trate da prestación de servizos de atención continuada. A duración máxima 
conxunta das xornadas complementaria e ordinaria é de 48 horas semanais de traballo 
efectivo de media en cómputo semestral, malia que se pode pactar outro cómputo. 

24 Nogareda Cuixart, C. e Nogareda Cuixart, S. (1998) [en liña] NTP 502: Trabajo a turnos: criterios 
para su análisis. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2M5aEGa>. Úbeda Asensio, R. (1980) [en 
liña] NTP 260: Trabajo a turnos: efectos médico-patológicos. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/ 
2YQmK7U>.
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Incluso sinala a norma que cando as previsións para a xornada complementaria fosen 
insuficientes para garantir a atención continuada e permanente, e sempre que existan 
razóns organizativas e asistenciais que así o xustifiquen, poderá superarse esta duración 
máxima. Tamén regula a Lei 55/2003, do 16 de decembro, que se poderá exceder a 
xornada ordinaria das 12 horas ininterrompidas e implantar xornadas de 24 horas para 
determinados servizos ou unidades sanitarios.

A negociación colectiva reviste especial importancia no ámbito sanitario, xa que po-
dería conseguir que se engadisen medidas protectoras ás legalmente previstas, mais 
lamentablemente non ocorre así, máis alá da exclusión da quenda nocturna das mulleres 
en estado de xestación ou dos traballadores que gocen do permiso de lactancia25. Os 
permisos para se ausentar no traballo regulados nos distintos convenios son medidas 
de conciliación.

d) Violencia

Cómpre diferenciarmos o frustrigamento moral das situacións de violencia externa.

– Acoso psicolóxico (mobbing)

Segundo a definición de Leymann, é a situación en que unha persoa ou un grupo de 
persoas exercen unha violencia psicolóxica extrema sobre outra de forma sistemática e 
durante un tempo determinado26. Podería entenderse como unha forma de estrés labo-
ral que presenta a particularidade de que non ocorre de maneira exclusiva por causas 
directamente relacionadas co desempeño do traballo ou coa súa organización, senón 
que ten a súa orixe nas relacións interpersoais que se establecen en calquera empresa 
entre os distintos individuos. Basicamente, o substrato que favorece a súa aparición 
está ligado a dous aspectos: a organización do traballo e a xestión dos conflitos por 
parte dos superiores.

Respecto do tipo de conduta que é, trátase actos de violencia psíquica dirixidos cara á 
vida privada ou profesional do/a traballador/a e que atentan contra a súa dignidade ou 

25 Monreal Bringsbaerd, E. (2005) La jornada de trabajo: ley y convenio colectivo. Madrid, Consello 
Económico e Social de España, p. 240. Rodríguez Fernández, S. (2017) op. cit., p. 114.
26 Martín Daza, F.; Pérez Bilbao, J. e López García-Silva, J. A. (1998) [en liña] NTP 476: El hostiga-
miento psicológico en el trabajo: mobbing. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/31rjQZk>.
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integridade, física ou psíquica27. Unha modalidade de acoso psicolóxico constitúeo, 
así pois, o acoso discriminatorio, vinculado a comportamentos que parten de factores 
discriminatorios (como a idade, a relixión, a discapacidade...) e que teñen como conse-
cuencia atentar contra a dignidade da persoa, alén de crear un ambiente intimidatorio, 
humillante ou ofensivo.

Para previr este risco será necesario atender ás deficiencias do deseño do traballo, 
xestionar de forma axeitada os conflitos por parte dos mandos, planificar as relacións 
sociais na empresa, prever sistemas de mediación e arbitraxe e, por suposto, contar 
cunha adecuada política de persoal.

– Acoso por razón de xénero e acoso sexual

Até non hai moitos anos, o acoso moral no traballo con fundamento no xénero obser-
vábase como unha manifestación máis do mobbing. Non é ata a promulgación da Lei 
orgánica 3/2007 cando ten lugar a súa delimitación específica28, diferenciada tamén do 
acoso sexual29. O acoso por razón de sexo, de acordo con esta lei, está vinculado aos 
estereotipos sociais, mentres o segundo ten lugar cando existe un manifesto contido 
sexual, pero desde un punto de vista biolóxico. As declaracións de principios nas em-
presas ou centros de traballo e os procedementos informais de actuación, con asesores 
confidenciais, constitúen medidas para frear estes problemas.

27 VV. AA. (2009) [en liña] NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo: definición. Dispoñible no enderezo 
web <https://bit.ly/2yOQY0t>.
28 Monereo Pérez, J. L. e Triguero Martínez, L. A. (2009) La víctima de la violencia de género y su 
modelo de protección social. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 31 e ss.
29 Artigo 7 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, sobre 
o acoso sexual e o acoso por razón de sexo:

1. Sen prexuízo do establecido no Código penal, para os efectos desta lei constitúe acoso sexual calquera com-
portamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a 
dignidade dunha persoa, en particular, cando se crea un contorno intimidatorio, degradante ou ofensivo.

2. Constitúe acoso por razón de sexo calquera comportamento realizado en función do sexo dunha persoa, 
co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de crear un ámbito intimidatorio, degradante ou 
ofensivo.

3. Consideraranse en todo caso discriminatorios o acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

4. O condicionamento dun dereito ou dunha expectativa de dereito á aceptación dunha situación constitutiva 
de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo considerarase tamén acto de discriminación por razón de sexo.
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A configuración legal das obrigas empresariais en materia de prevención do acoso se-
xual no traballo concretouse, como xa se adiantou, a través do contido do artigo 48 da 
Lei orgánica 3/2007. A obriga de arbitrar os procedementos previstos nela para a súa 
prevención e para dar canle ás denuncias ou reclamacións pode ter unha consideración 
tanto laboral como de prevención de riscos laborais, con base no carácter extensivo 
do concepto da normativa de prevención de riscos laborais que establece o artigo 1 da 
Lei 31/1995. E serán os plans de igualdade os que se convertan de maneira indirecta 
en medidas preventivas dos riscos psicosociais30.

e) Violencia externa

Malia que normalmente se tende a asociar a violencia coa agresión física, o concepto 
debe ser máis amplo e comprender outras condutas susceptibles de violentar e intimidar 
a quen as sofre31. Así, a violencia no traballo incluiría, ademais das agresións físicas, 
as condutas verbais ou físicas ameazantes, intimidatorias, abusivas e constitutivas de 
acoso. O problema radica en que, a diferenza das agresións físicas, o impacto doutros 
tipos de condutas violentas é difícil de determinar, xa que ás veces os seus efectos non 
son inmediatos, senón a longo prazo, e dependen tamén das distintas percepcións sobre 
o que se considera unha conduta verbal abusiva ou ameazadora). É daquela fundamental 
adoptar unha política de non violencia que asegure unha persecución enérxica dos feitos 
ou as condutas violentas, e que non tolere accións intimidatorias, danos ou ameazas 
nin entre empregados nin na relación entre clientes e traballadores.

No ámbito dos profesionais sanitarios este risco adquire unha gran relevancia, como 
poñen de manifesto as constantes noticias referentes a este tipo de agresións. Segundo 
o Observatorio Nacional de Agresións da Organización Médica Colexial de España 
(OMC), os datos rexistrados no ano 201732 revelan un aumento destas agresións, o que 
supón que a tendencia ascendente se mantén por terceiro ano consecutivo, que inciden 
en maior porcentaxe sobre as mulleres. No tocante ao ámbito sanitario de exercicio, o 
público segue a ser aquel en que se producen a maioría deste tipo de condutas violen-

30 Fernández Avilés, J. A. (dir.) (2015) La negociación colectiva en prevención de riesgos psicosociales 
en el trabajo a los 20 años de vigencia de la LPRL. Xaén, Secretaría de Saúde Laboral e Medio Ambiente 
UXT-CEC, p. 187.
31 Pérez Bilbao, J. e Nogareda Cuixart, C. (1998) [en liña] NTP 489: Violencia en el lugar de trabajo. 
Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2OMu5FV>.
32 Observatorio Nacional de Agresións a Médicos (s. d.) [en liña] Informe 2017. Dispoñible no ende-
rezo web <https://bit.ly/2GUggyS>.
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tas. A atención primaria é a que presenta unha maior porcentaxe, fronte á hospitalaria, 
en concreto en urxencias. Os agresores son fundamentalmente pacientes, malia que 
a porcentaxe de agresións por parte dos acompañantes tamén é elevada. As causas 
principais das agresións son discrepancias respecto da atención médica.

Así as cousas, a Secretaría de Estado de Seguridade puxo en marcha a Instrución 3/2017 
sobre medidas policiais para adoptar fronte a agresións a profesionais da saúde, que 
ten por obxecto establecer un protocolo de actuación ante calquera tipo de agresión ou 
manifestación de violencia ou intimidación dirixida a estes profesionais. Esta instrución 
instaura a figura do/a interlocutor/a policial territorial sanitario/a, cuxa función consiste 
en ser o enlace de comunicación entre as forzas e corpos de seguridade e os respon-
sables do centro sanitario ou designados para o efecto. Por outra parte, a entrada en 
vigor o 01/07/2015 da reforma do Código penal, que considera as agresións ao persoal 
sanitario que traballa no sector público como delito de atentado contra a autoridade33, 
foi outro dos logros importantes na loita contra este problema. O antes mencionado 
estudo reclama, con todo, que isto se estenda aos profesionais que traballan na sanidade 
privada, sector en que en 2017 se produciu o 13% das agresións rexistradas a través 
dos colexios de médicos34.

Pola súa parte, o ámbito da enfermaría está a ultimar a posta en marcha do seu propio 
observatorio de agresións, que terá como obxectivo principal coñecer tamén os agresores 
e saber como son os ataques dos pacientes aos colexiados. A diferenza dos ataques aos 
médicos, en que os agresores tamén poden ser os acompañantes en moitas ocasións, 
aquí o serán case sempre os pacientes. 

As medidas preventivas fronte ás agresións contemplan en particular a formación 
do persoal sanitario sobre a maneira de actuar ante pacientes conflitivos ou irritados 
e reconducir a situación, e a posta á súa disposición de medios de defensa, como os 
timbres de alarma.

33 Artigo 550.1 da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, modificada pola Lei orgá-
nica 1/2015, do 30 de marzo:

Son reos de atentado os que acometan a autoridade, os seus axentes ou funcionarios públicos, ou empreguen 
forza contra eles, os intimiden gravemente ou lles fagan resistencia activa tamén grave, cando se atopen execu-
tando as funcións dos seus cargos ou con ocasión delas.

En todo caso, consideraranse actos de atentado os cometidos contra os funcionarios docentes ou sanitarios que 
se atopen no exercicio das funcións propias do seu cargo, ou con ocasión delas.
34 Observatorio Nacional de Agresións a Médicos (s. d.) [en liña] op. cit.
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5. Plasmación na negociación colectiva

Deixando á marxe a regulación de aspectos da organización do traballo (factor rela-
cionado co risco de estrés ocupacional e fatiga) e dos permisos laborais (en relación 
coa conciliación da vida laboral e familiar), imos centrar a nosa atención nos riscos de 
violencia e estrés laboral. Porén, é preciso facer notar que chama a atención que estes 
aspectos non se relacionen nos convenios como medidas de intervención para frear ou 
minorar os devanditos riscos35.

En primeiro lugar cómpre citarmos o Acordo marco europeo sobre o estrés laboral e o 
Acordo marco europeo sobre o acoso e a violencia no traballo, adoptados polas patro-
nais europeas e a confederación europea de sindicatos, respectivamente, o 08/10/2004 
e o 26/04/2007.

A falta de eficacia xurídica directa dos acordos colectivos europeos determina que 
estes non incidan no ámbito normativo dos estados membros, malia que o singular 
procedemento de consulta e negociación que o dereito da Unión Europea estableceu 
para os axentes sociais conforma a política social europea. O procedemento ten como 
principios reitores a discreción, o deber de segredo, a celeridade e a imparcialidade. 
Ademais dispóñense mecanismos de apoio á vítima e de axuda á súa integración na 
organización empresarial. Por outra parte, e do mesmo modo que no tocante acoso 
laboral, é o diálogo social europeo o que se ocupa de identificar e significar o estrés 
ligado ao traballo como principal risco psicosocial. 

De calquera xeito, é o convenio colectivo o instrumento adecuado para desenvolver a 
prevención dos riscos psicosociais, aínda que cómpre lamentarmos o escaso uso que 
se está a facer deste instrumento para os fins aludidos.

O III Acordo nacional para o emprego e a negociación colectiva para os anos 2015-
2017 (AENC), asinado pola Confederación Española de Organizacións Empresariais, a 
Confederación Española da Pequena e Mediana Empresa, CC. OO. e UXT o 08/06/2015, 
recoñece como riscos que constitúen unha preocupación crecente de empresarios e 
traballadores o estrés laboral e a violencia no traballo. Xa nos acordos interconfederais 

35 Molina García, M. (2017) «La función del convenio colectivo en la regulación de los riesgos psico-
sociales» en Ramos Quintana, M. I. (dir.) Riesgos psicosociales y organización de la empresa. (s. l. ), 
Thomson Reuters Aranzadi, p. 217 e ss.
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nacionais de 2005 e 2008 se transpoñían os acordos europeos sobre o estrés laboral e 
a violencia no traballo mencionados, froito do diálogo social europeo.

Canto aos distintos convenios tanto de empresa como de sector no ámbito sanitario, 
obxecto deste estudo, son moi poucos os que tratan estes temas no seu articulado (como 
acontece na xeneralidade de sectores). En concreto, os escasos exemplos encontrados 
fan referencia á violencia e o acoso, mais a regulación do estrés resulta anecdótica.

A modo de exemplo, e poñendo a atención no eido autonómico, o Convenio colectivo 
da Empresa Pública de Emerxencias Sanitarias de Andalucía36, no seu artigo 30.5, 
dedicado á saúde laboral, prevé que o Plan de actuación sobre agresións do persoal 
do sistema sanitario público de Andalucía se aplique ao seu persoal. O da empresa 
pública Hospital Alto Guadalquivir37 prevé no artigo 44 actuacións de prevención 
contra as agresións, e dispón a asunción por parte da empresa da dirección letrada nos 
procedementos seguidos contra os agresores; mentres que no artigo 50 establece un 
procedemento específico en materia de acoso sexual. Tamén o Convenio da empresa 
pública Hospital de Poniente38 dedica un artigo á agresión aos seus traballadores e 
outros dous ao acoso moral e ao acoso sexual.

O Convenio colectivo de de establecementos sanitarios de hospitalización, asistencia, 
consulta e laboratorios de análises clínicas de Cataluña39 contén unha definición de acoso 
sexual no artigo 67. Pola súa vez, o artigo 77 do Convenio colectivo de hospitais de 
agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios e centros de saúde mental 
concertados co Servizo Catalán de Saúde40 prevé un protocolo de actuación en caso 
de agresión e un servizo apoio psicolóxico e xurídico ás vítimas. Moi interesante é así 
mesmo a lectura do anexo D do Convenio colectivo de Centros Asistenciais Reunidos 
para os anos 2005-200841 desa mesma comunidade, que regula as actuacións en caso 
de asedio moral ou abuso de autoridade, amais de enumerar as accións de prevención. 
O Convenio colectivo de traballo do Servizo Catalán de Saúde, CatSalut (persoal 

36 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) n.º 252, do 26/12/2007.
37 BOJA n.º 9, do 15/01/2009.
38 BOJA n.º 32, do 17/02/2009.
39 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) n.º 7356, do 25/04/2017.
40 DOGC n.º 6927, do 04/08/2015.
41 DOGC n.º 4764, do 20/11/2006.
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laboral) para os anos 2004-200642 establece que en materia de acoso sexual e acoso 
psicolóxico e moral, será de aplicación o Protocolo para a detección e a actuación nos 
casos de mobbing ou acoso psicolóxico laboral aprobado pola Comisión Paritaria de 
Prevención de Riscos Laborais para o persoal da administración técnico e laboral da 
Generalitat de Cataluña. 

Igualmente de Cataluña, o Convenio colectivo de establecementos sanitarios de 
hospitalización e asistencia no ámbito privado43 dispón como funcións do Comité de 
Seguridade e Saúde adoptar as medidas necesarias para alcanzar unha organización e 
unha eficacia perfectas con vistas a previr os riscos que poden afectar á vida e á inte-
gridade física e psíquica dos traballadores, así como planificar, promover e despregar 
as medidas e accións necesarias para lograr unha prevención adecuada dos accidentes 
laborais e enfermidades profesionais, amais das lesións psíquicas, anatómicas ou fun-
cionais, tanto temporais como permanentes, que se poidan producir. Por tanto, ponse 
de relevo que os riscos psíquicos tamén deben de ser tidos en conta.

Na Rioxa, o artigo 37 do Convenio colectivo da empresa Policlínico Riojano Nuestra 
Señora de Valvanera, SA para os anos 2016-201844 ordena a elaboración dun protocolo 
contra o acoso moral e sexual e a violencia no traballo. A mesma previsión contiña o 
Convenio do Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen de Calahorra para os anos 
2015-1845.

Nas Baleares, no artigo 28, sobre saúde laboral, do Convenio colectivo do sector de 
establecementos sanitarios, hospitalización, consulta e asistencia46, resulta novidosa 
a plasmación do recoñecemento do dereito do persoal maior de 55 anos a non facer 
quendas de noite. Noutro apartado do mesmo artigo sinálase que é necesaria a incor-
poración da perspectiva de xénero e o principio de igualdade nas actuacións de saúde 
laboral. Pola súa parte, o Convenio colectivo do Instituto Balear de Emerxencias47 
dedica o seu artigo 39 a describir o código de conduta en materia de acoso sexual, e o 

42 DOGC n.º 4360, do 11/04/2005.
43 DOGC n.º 2144, do 20/12/1995.
44 Boletín Oficial de La Rioja (BOLR) n.º 94, do 16/08/2017.
45 BOLR n.º 145, do 16/12/2016.
46 Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) n.º 114, do 16/09/2017.
47 BOIB n.º 138, do 09/10/2014.
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seu artigo 40 a establecer un protocolo para a prevención e o tratamento dos casos de 
acoso moral no posto de traballo. 

Tamén o Convenio colectivo do sector do transporte de enfermos e accidentados en 
ambulancia e de asistencia extrahospitalaria das Baleares48 establece no artigo 37 a 
necesidade de facer unha avaliación dos factores psicosociais por zonas, e de elaborar 
protocolos de actuación en conflitos de clima laboral; no artigo 47 regúlanse o acoso 
laboral e o acoso por razón de sexo, dentro do capítulo VIII, dedicado á igualdade de 
oportunidades. Pola súa parte, no Convenio Colectivo da Fundación Hospital de Ma-
nacor49, dentro do capítulo XII, relativo á saúde laboral, disponse un artigo dedicado 
aos traballadores nocturnos e a quendas, que terán unha atención preferente en relación 
coa súa saúde.

En Madrid, o artigo 48 do Convenio colectivo do sector de protésicos dentais50 presenta 
un protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo. O artigo 
33 do Convenio colectivo da empresa Especialidades Médicas Libreros, SLU51,prevé 
o establecemento de iniciativas de actuación e recomendacións para evitar prácticas 
de violencia e acoso sexual. E o Convenio colectivo do sector de establecementos 
sanitarios de hospitalización, asistencia sanitaria, consultas e laboratorios de análises 
clínicas52 contén un interesante e novidoso artigo referente á protección fronte a agre-
sións dos traballadores53.

48 BOIB n.º 16, do 01/02/2014.
49 BOIB n.º 11, do 23/01/2003.
50 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) n.º 199, do 20/08/2016.
51 BOCM n.º 301, do 19/12/2015.
52 BOCM n.º 267, do 08/11/2010.
53 Artigo 44 do Convenio colectivo do sector de establecementos sanitarios de hospitalización, asistencia 
sanitaria, consultas e laboratorios de análises clínicas de Madrid:

A violencia no lugar de traballo, tanto a física como a psicolóxica, converteuse nun problema mundial que non 
respecta fronteiras, contornas de traballo nin grupos profesionais. Non existe ningunha contorna laboral inmu-
ne á violencia no traballo.

É na asistencia sociosanitaria onde se concentra un maior número de casos e de profesións de risco. Tres son 
os factores que inciden sobre o risco de violencia: a contratación, o tipo de contratación, o xénero, as mulleres 
está máis expostas, sobre todo no acoso sexual, e o estrés, a presión social asociada ao rendemento no seo das 
organizacións e empresas.

É por estes criterios que desde o Comité Central de Seguridade e Saúde se fomentará e traballará para:
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En Murcia o Convenio colectivo da Clínica Belén SA54 fai referencia á existencia 
na empresa dun protocolo de actuación en caso de acoso sexual, por razón de sexo e 
moral, ao igual que ocorre no caso do Convenio colectivo da empresa Clínica Virgen 
de La Vega SA55.

Nas Canarias, o Cnvenio colectivo da Mutua de Accidentes de Canarias56 prevé no artigo 
14 a elaboración e o desenvolvemento dun protocolo de actuación para resolver conflitos 
e previr situacións de acoso, e outro para a prevención de situacións de violencia contra 
sanitarios (ambos se enmarcan dentro do artigo destinado á seguridade e a saúde). 
O Convenio colectivo da empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad 
en Canarias SA57 recolle no seu artigo 60 a previsión de que a empresa protexerá os 
traballadores fronte a calquera atentado á súa persoa. 

En Castela e León é de resaltarmos o pacto entre a Xerencia Rexional de Saúde e os 
sindicatos polo que se aproban as estratexias de actuación en materia de prevención 
de riscos laborais desta xerencia58. Nel considérase como riscos emerxentes dignos 
de especial atención os riscos psicosociais e as agresións, polo que se establece un 
incremento das avaliacións psicosociais e se desenvolve o Plan integral contra agresións 
existente.

No eido estatal, o artigo 41 do Convenio colectivo de naturopatía e profesionais natu-
rópatas59 establece medidas de prevención fronte ao acoso sexual, moral e por razón 

• Elaborar procedementos de actuación ante agresións a traballadores/as dos centros. Ante acoso, acoso se-
xual, acoso racial, cultural ou étnico, ameaza, extorsión etc.

• Plans de actuación en materia de seguridade activa e pasiva nos centros.

• Elaboración de mapas de riscos e plans de prevención nos centros que permitan unha actuación sistemática e 
organizada nos distintos niveis de intervención (sanitaria, preventiva, social, xudicial etc.).

• Así como de cantas medidas adicionais permitan a este conxunto de actuacións e instrumentos preventivos, 
participados e integrados, implantar e implementar actuacións, protección, control e vixilancia ante agresións 
aos traballadores dos centros.
54 Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) n.º 182, do 08/08/2014.
55 BORM n.º 55, do 07/03/2014.
56 Boletín Oficial de Canarias (BOC) n.º 216, do 06/11/2015.
57 BOC n.º 23, do 01/02/2008.
58 Boletín Oficial de Castilla y León n.º 218, do 11/11/2016.
59 Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 206, do 28/08/2013.
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de sexo. O Convenio colectivo da empresa Dentoestetic, Centro de Salud y Estética 
Dental SL60, dispón a elaboración dun protocolo de acoso laboral, sexual e por razón de 
xénero. O da empresa Umivale Matepps n.º 1561 fai referencia no artigo 28 á existencia 
dun protocolo deste tipo.

Tamén é habitual nos últimos convenios publicados encontrar, na regulación da organi-
zación do traballo, declaracións de principios referentes a que a actividade laboral debe 
realizarse coas debidas garantías de saúde e seguridade62 e sen menoscabo da dignidade 
persoal e profesional dos traballadores. E a definición de acoso sexual, acoso por razón 
de sexo e laboral encóntrase moitas veces contida nos artigos referentes ao réxime 
sancionador, pois é, esta vez si, xeral a súa tipificación como falta grave ou moi grave.

Por último, e en relación en concreto coa violencia laboral de orixe externa, os ser-
vizos de saúde das comunidades autónomas elaboraron protocolos para a prevención 
e actuación fronte ás agresións, para aplicar nos seus respectivos centros de traballo, 
protocolos que xurdiron como resposta á necesidade de tomar medidas fronte a este 
problema que cada ano se incrementa.

6. Conclusións

A pesar da importancia que teñen os riscos psicosociais no ámbito preventivo actual, 
chama a atención a pouca atención que o lexislador prestou á súa regulación. E dentro 
do ámbito sanitario, malia que exemplos como o dos protocolos fronte ás agresións aos 
profesionais sanitarios constitúen un avance, aínda resulta anecdótico o establecemento 
de medidas, cunha tímida regulación do acoso (principalmente sexual e por razón de 
xénero) nos convenios colectivos tras a aprobación da Lei orgánica 3/2007. 

Bótase en falta, xa que logo, unha regulación específica desta materia que teña unha 
natureza unicamente preventiva. A negociación plasmada nos convenios colectivos 
podería poñerlle remedio a esta situación, mais a análise destes documentos pon de 
manifesto que son aínda moi poucos os que fan referencia aos riscos psicosociais, a 

60 BOE n.º 160, do 06/07/2017.
61 BOE n.º 40, do 15/02/2013.
62 Un exemplo témolo no artigo 14 do Convenio colectivo da empresa Diálisis Santander SL, publicado no 
Boletín Oficial de Cantabria n.º 145, do 30/07/2009.
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pesar das previsións contidas no artigo 2 da Lei 31/1995. No entanto, que algúns de-
les comezasen a ter en consideración estes temas fainos optimistas de cara ao futuro, 
pois é previsible que outros sigan a senda iniciada polos primeiros. Por outra parte, en 
relación coa violencia de orixe externa, a reforma do Código penal de 2015 supuxo un 
avance de grandes dimensións, posto que se observa unha implicación do lexislador 
nestes temas e o recoñecemento da existencia dunha problemática digna de atención. 
A Instrución 3/2017 da Secretaría de Estado de Seguridade continúa esta traxectoria.

Confiemos en que artigos como este sirvan cando menos para sensibilizar os gobernos, 
tanto estatal como autonómicos, e os axentes sociais para actuar fronte a este tipo de 
riscos, os cales, como se pretendeu poñer de relevo nestas páxinas, demandan máis 
vixilancia, para lograr un conxunto de medidas preventivas eficaces que teñan resultados 
efectivos na loita contra eles.
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Resumo

Neste artigo estúdase a inserción laboral dos titulados no Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña desde a implanta-
ción desta titulación no curso 2009/10. Chégase á conclusión de que a empregabilidade destes 
graduados, sen ser a desexable, permite un relativo optimismo, se comparamos a súa situación 
co contexto xeral español e co que acontece con outros egresados da mesma universidade.

Palabras chave: inserción laboral, Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, Facultade 
de Ciencias do Traballo, Universidade da Coruña.

Abstract

In this article is studied the employability of graduates in the Degree in Industrial Relations 
and Human Resources of the Faculty of Work Science of the University of A Coruña since the 
implementation of this degree in the 2009/10 academic year. As a result, is concluded that 
despite that the results are not the desired it is possible to be relatively optimistic, whether the 
Spanish context is considered. 

Keywords: Employability, Degree in Industrial Relations and Human Resources, Faculty of 
Work Science, University of A Coruña.
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1. Introdución

A actual Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña (UDC), situada 
no campus de Ferrol, implantou o título de Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos no curso 2009/10. Viña substituír a diplomatura en Relacións Laborais, que 
á súa vez supuxera a continuación da antiga diplomatura de Graduado Social, de longa 
traxectoria, na entón denominada Escola Universitaria de Relacións Laborais. As vellas 
titulacións gozaran dunha gran demanda, cun número elevado de titulados, que non 
sempre puideron incorporarse ao mercado laboral conforme aos estudos realizados.

O novo Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos1 xurdiu co obxectivo de formar 
profesionais cualificados na defensa e o asesoramento de traballadores e empresarios, 
cunha cultura xurídica ampla centrada no dereito do traballo e a seguridade social; 
estudos económicos que lles permitisen ter unha visión xeral do funcionamento das 
empresas desde o punto de vista tanto interno como externo e coñecementos sobre a 
xestión de recursos humanos, ademais de relativos ás áreas da psicoloxía, a socioloxía 
e a historia.

Esta titulación oriéntase, xa que logo, a unha extensa gama de ámbitos de traballo, como 
as empresas, as administracións públicas, os despachos profesionais, os sindicatos, as 
organizacións empresariais, as ONG e outras organizacións sen ánimo de lucro e a 
mesma docencia. As tarefas profesionais a que atinxe inclúen desde a asesoría laboral 
(graduado/a social) á dirección e xestión de recursos humanos, pasando pola xestión, 
mediación e intervención do mercado laboral; o traballo en axencias de emprego e 
desenvolvemento local; a xestión da prevención de riscos laborais; a consultoría ou 
auditoría sociolaboral; o desempeño de funcións nas administracións públicas e o ensino.

Nos nove cursos académicos transcorridos desde a súa implantación ata o curso 2017/18, 
este incluído, a Facultade de Ciencias do Traballo contou con case 500 novos alumnos 
nesta titulación, que por sexos se distribuíron nun 64,69% de mulleres e un 35,31% 
de homes.

1 Debe indicarse que esta titulación, co mesmo plan de estudos, tamén se imparte na Fundación Escola 
Universitaria de Relacións Laborais da Coruña, centro adscrito á UDC.
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Táboa 1. Número de novos alumnos do título por curso académico

Fonte: Unidade Técnica de Calidade da Universidade da Coruña (s. d.).

Cómpre ter en conta que no curso 2017/18 só aproximadamente a metade deses alumnos 
terminara os estudos do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos na Facultade 
de Ciencias do Traballo, moitos deles porque aínda estaban cursando a titulación2.

2. Fontes de información 

Para o exame dos resultados referentes á inserción laboral dos graduados en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos na Facultade de Ciencias do Traballo da UDC utiliza-
remos estas tres fontes principais:

a) As enquisas de satisfacción dos titulados que a Unidade de Xestión Administrativa 
(UXAI) do campus de Ferrol fai a quen rematou os seus estudos no momento en que 
pasa a recoller o título. 

 Curso académico Alumnado novo Alumnado total do título
 2009-2010 43 43
 2010-2011 60 96
 2011-2012 84 150
 2012-2013 68 168
 2013-2014 55 181
 2014-2015 56 194
 2015-2016 33 166
 2016-2017 39 156
 2017-2018 52 159
 Total 490 

2 Para coñecer o número dos que remataran os seus estudos baseámonos no reconto dos estudantes que ao 
longo do período analizado leron os seus traballos fin de grao, último requisito para alcanzar o título. Entre 
os cursos 2010/11 e 2016/17 defendéronse con éxito un total de 189 traballos fin de grao, do curso 2017/18 
aínda non é posible dispoñer da información no momento de escribir este artigo. 
O número dos que finalmente acabaron os seus estudos pode considerarse baixo, pero non quere dicir, en 
calquera caso, que a metade os abandonase, xa que, ademais de que moitos estudantes están nos primeiros 
cursos da titulación, algúns se trasladaron a outros centros (a outras cidades españolas ou, dentro da mes-
ma UDC, á Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña, pola maior proximidade xeográfica ao 
seu domicilio ou por outras causas).
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Esta información indícanos se están a traballar no momento de contestar a enquisa, 
polo xeral menos dun ano despois de acabar os estudos. Trátase dun prazo curto e, xa 
que logo, esta fonte non nos resultará moi útil, en particular porque moitos titulados o 
que fan ao do remate dos seus estudos de grao adoita ser continualos cun mestrado e, 
nunha gran porcentaxe, non están traballando.
b) Outra fonte de información constitúena as enquisas da Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario Galego (ACSUG) aos titulados das tres universidades galegas 
dos dous anos anteriores.
A primeira destas enquisas realizouse en outubro de 2011 a titulados do curso 2008/09, 
antes, por tanto, de se implantar o Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos na 
Facultade de Ciencias do Traballo. Despois houbo outras enquisas relativas aos titulados 
nos cursos 2009/10, 2010/11 e 2011/12. De cursos posteriores só se publicaron datos 
xerais, que non resultan útiles para o noso caso.
Trátase de investigacións que constan dun amplísimo cuestionario (116 preguntas na 
feita en 2013 ou 108 na de 2014) relacionado non só coa situación laboral no momento 
de contestar a enquisa, mais tamén con preguntas para coñecer a valoración que os 
titulados dan á súa formación e á súa estadía na universidade, as vías de acceso ao 
emprego de que se serviron, a súa opinión sobre a relación entre as competencias re-
quiridas no emprego que teñen e as recibidas nos seus estudos, e unha valoración final 
da súa traxectoria universitaria.
Nalgunha desas enquisas a mostra de titulados da Facultade de Ciencias do Traballo foi 
moi alta. Así, á de decembro de 2013respondeu o 88,89% dos egresados da Facultade, 
o que nos permite coñecer a situación laboral de case a súa totalidade.
c) A terceira fonte de información procede do Observatorio Ocupacional da UDC. 
O Observatorio Ocupacional da UDC é unha unidade de estudos dedicada a analizar a 
empregabilidade e a inserción laboral dos graduados universitarios, seguir as tenden-
cias do emprego e concienciar a sociedade sobre o éxito profesional das persoas que 
estudaron na UDC, así como valorar as competencias adquiridas polos graduados da 
UDC e as requiridas polas organizacións empregadoras3. 
Como parte do seu labor, publicou varios informes sobre a inserción laboral dos 
graduados da UDC desde a cohorte 2004/2005 ata a 2009/2010, anteriores daquela á 
primeira promoción dos titulados que nos interesan. Tamén eu ao prelo distintos estudos 
sobre a valoración das competencias, xenéricas e específicas, dos graduados da UDC 

3 Pode consultarse a súa páxina web neste enderezo: <https://www.udc.es/gl/observatorioocupacional>.
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en titulacións de determinadas áreas de coñecemento; e outros estudos e informes 
sobre oportunidades de emprego sustentables, impacto no emprego do porto exterior 
de Punta Langosteira etc.
O seu último traballo elaborado é o Informe de inserción laboral. Cohortes 2009/2010 
y 2013/2014 (Observatorio Ocupacional da UDC, 2017), que fornece información 
sobre a situación laboral en que se atopaban en marzo de 2015 e en marzo de 2016 
os titulados no curso 2013-14. Este estudo elaborouse con información procedente 
da Subdirección Xeral de Coordinación e Seguimento Universitario, pertencente ao 
Ministerio de Educación, Emprego e Deporte.

Para alén desas tres fontes, consideraremos outras informacións, como as que propor-
cionan os estudos da empresa de recursos humanos Adecco sobre as saídas profesionais 
máis demandadas polas empresas, ou as procedentes da enquisa de inserción laboral 
dos titulados universitarios do Instituto Nacional de Estatística (INE). Con todas elas, 
tratarase de coñecer a situación laboral dos titulados nuns determinados momentos.

3. Análise a partir dos estudos realizados pola ACSUG 

As enquisas da ACSUG son as máis completas que se lle fan ao conxunto dos titulados 
universitarios en Galicia. O problema que presentan é que non nos permiten levar a 
cabo un exame polo miúdo por titulación ou centro, xa que os datos aparecen agregados 
por ramas de coñecemento. No noso caso, a titulación está incluída na rama de Cien-
cias Sociais e Xurídicas II, que, xunto aos do Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos, inclúe aos titulados en Dereito, Ciencias Políticas e da Administración, e a 
Diplomatura en Relacións Laborais.

A enquisa de decembro de 2014, a titulados durante o curso 2011/12, que por tanto 
remataran a súa titulación aproximadamente dous anos antes, é a última publicada neste 
momento. Para a anterior enquisa, de decembro de 2013, a titulados no curso 2010/11, 
contamos con datos máis precisos sobre cada unha das titulacións. As persoas entrevis-
tadas supuxeron o 55% da poboación total do sistema universitario galego (SUG), pero 
no caso do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos da Facultade de Ciencias 
do Traballo da UDC a porcentaxe dos titulados entrevistados alcanzou o 88,89%. Os 
resultados desta enquisa son evidentemente moi valiosos para nós.

No momento de facerse a enquisa aos titulados da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas 
II no curso 2011/12, traballaba o 64,02%, mentres que no conxunto do SUG o facía 
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o 67,53%. Na enquisa anterior, realizada aos titulados da rama no curso 2010/11, as 
porcentaxes eran algo inferiores: 60,89% na rama e 63,33% no conxunto do SUG. Xa 
que logo, houbo un aumento dos titulados que traballaban. No caso concreto do Grao 
en Relacións Laborais e Recursos Humanos na Facultade de Ciencias do Traballo da 
UDC, a porcentaxe dos titulados no curso 2010/11 que tiña un emprego ascendía ao 
75%. De incluírse os titulados na Escola Universitaria de Relacións Laborais da UDC, 
a porcentaxe chega ao 82,70%4. Son datos moi positivos, situados moi por enriba da 
media da rama e do SUG.

Táboa 2. Porcentaxe de titulados nos cursos 2010/11 e 2011/12 que traballaban 
dous anos despois

Fonte: ACSUG (2016, 2015c).

Como contrapartida negativa, cómpre notarmos que só un 50% dos graduados nese 
curso na Facultade de Ciencias do Traballo manifestaba ter un emprego relacionado 
coa titulación5, malia se tratar dunha porcentaxe similar á da rama de coñecemento 
(51,95%) e case 10 puntos inferior á da media do SUG (59,74%).

4 Os titulados pola Escola Universitaria de Relacións Laborais que traballaban ascendían ao 90,40%.
5 Tendo en conta tamén a Escola Universitaria de Relacións Laborais, a porcentaxe subiría algo máis, ao 
51,90%. Doutra banda, de acordo cos datos que se obtiveron a través das enquisas do propio centro, os ti-
tulados que afirmaron ter un traballo relacionado coa titulación supoñían un 70,59% (Sistema de Garantía 
da Calidade da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, 2018b, p. 92 e ss).

   Titulados no curso 2010/11 Titulados no curso 2011/12
  con traballo con traballo 
  en decembro de 2013  en decembro de 2014
SUG 63,33% 67,53
Rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas II 
Grao en Relacións Laborais da 
UDC (Facultade de Ciencias do 
Traballo e Escola Universitaria 
de Relacións Laborais) 
Grao en Relacións Laborais da 
UDC (Facultade de Ciencias do  75,00% —
Traballo) 

  82,70% —

  60,89% 64,02
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Táboa 3. Porcentaxe de titulados nos cursos 2010/11 e 2011/12 cun traballo relacionado 
coa titulación

Fonte: ACSUG (2016, 2015c).

Destas dúas enquisas da ACSUG de decembro de 2013 e 2014, podemos obter outra 
serie de informacións, pero referidas á rama de coñecemento ou ao conxunto do SUG, 
non á titulación concreta:

a) Traballaba por conta allea o 80,77% dos titulados da rama no curso do 2011/12, o 
86,02% no conxunto SUG. Na enquisa contestada polos titulados do curso 2010/11, na 
rama a porcentaxe era do 72,08%, e era a rama coa porcentaxe máis baixa. 
Por conta propia traballaba o 19,23% dos titulados da rama no curso 2011/12. Na enquisa 
aos titulados do curso 2010/11 a porcentaxe subía ao 27,92%, polo que se trataba da 
rama coa porcentaxe máis alta, fronte ao 12,22% do SUG. Resultaba unha das ramas 
en que os titulados máis recorrían ao traballo por conta propia.
b) Tipos de contrato:
– Indefinido: un 34,64% na enquisa de decembro de 2014; na enquisa de decembro 
de 2013 a porcentaxe era do 54,41%, a máis alta de todas as ramas. Este cambio tan 
notable non parece ter unha explicación clara, pola forte temporalidade e precariedade 
do emprego dos mozos en España tanto antes como despois dos anos das enquisas, 
fóra de que as reformas laborais da última etapa do goberno de Zapatero e do goberno 
de Rajoy puidesen ser o motivo.

   Titulados no curso 2010/11 Titulados no curso 2011/12
  con traballo con traballo 
  relacionado coa titulación  relacionado coa titulación
SUG 59,74% 71,07%
Rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas II 
Grao en Relacións Laborais da 
UDC (Facultade de Ciencias do 
Traballo e Escola Universitaria 
de Relacións Laborais) 
Grao en Relacións Laborais da 
UDC (Facultade de Ciencias do  50,00% —
Traballo) 

  51,90% —

  51,95% 76,09%
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– Eventual: un 48,17% en decembro de 2014 (media do SUG, 40,95%). Da enquisa 
de decembro de 2013 á de decembro de 2014 a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas 
II pasou de ser a que tiña máis contratos indefinidos a ser aquela coa porcentaxe máis 
alta de traballadores con contratos eventuais (nos titulados enquisados en decembro 
de 2013 os eventuais eran o 27,11%).
– En prácticas: un 9,83% en decembro de 2014 (media do SUG, 12,33%). Respecto da 
enquisa de decembro de 2013 houbo un descenso, pois antes fora do 14,72%.
– Bolsa: un 6,67% en decembro de 2014 (media do SUG, 5,93%), cun aumento respecto 
da enquisa anterior, en que a porcentaxe fora do 3,57%.
c) Respecto a se o traballo era a tempo completo ou a tempo parcial, temos que na 
enquisa de decembro de 2014 o 76,38% dos titulados que traballaban facíao a tempo 
completo, mentres que o emprego do 23,62% era a tempo parcial.
d) As vías propiciatorias do primeiro emprego relacionado coa titulación da rama 
de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas II foron, como no conxunto do 
SUG, os contactos persoais, os familiares, as amizades e a candidatura espontánea, 
por esta orde. Nesta rama destacaba tamén o autoemprego, pois era aquela en que 
máis se utilizaba esta vía. Os principais motivos aducidos para establecerse por 
conta propia eran a tradición familiar e, sobre todo, o feito de non atopar traballo 
por conta allea.
e) Tamaño da empresa en que se traballa: 
Nunha empresa dun único traballador facíao o 7,27% dos enquisados en decembro de 
2014, porcentaxe moi distinta ao 22,55% dos enquisados en decembro de 2013 (nesta 
última data trátase da rama coa porcentaxe máis alta, con moita diferenza respecto das 
demais). Tamén en decembro de 2014, estaban empregados en empresas de entre 2 e 
9 traballadores o 29,35% dos titulados na rama; en empresas de entre 10 e 49 traballa-
dores o 17,10%; en empresas entre 50 e 249 traballadores o 11,12%; e nas de máis de 
250 traballadores o 35,16%.
f) A maioría dos titulados que traballaban facíao en Galicia, sobre todo na provincia da 
Coruña, cunha porcentaxe do 57,62% en decembro de 2014; o 10,69% tiña emprego 
noutras comunidades autónomas e o 1,89% fóra de España.
g) Salarios:
As porcentaxes son similares ás do conxunto do SUG. Na enquisa de decembro de 
2014 gañaba entre 500 e 1000 € o 39,01% dos titulados; entre 1000 e 1500 € o 28,02%; 
entre 1500 e 2000 € o 12,65%, e máis de 2000 € o 5,86%. O salario medio de homes 
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e mulleres descendera respecto ao da enquisa do ano anterior; e era distinto para uns e 
para outras, máis baixo o destas, con diferenzas moi considerables6.
h) Na enquisa de 2014, a porcentaxe dos titulados que contestaron que si á pregunta 
referida a se volverían a cursar a mesma titulación foi do 74,4% (no SUG do 78,32%); 
mentres que no caso da pregunta de se repetirían a mesma titulación na mesma univer-
sidade, a resposta foi afirmativa no 90,6% dos casos (o 86,48% no SUG), a porcentaxe 
máis alta de todas as ramas.

4. Análise a partir das enquisas de satisfacción do centro aos titulados

Nas enquisas de satisfacción dos titulados realizadas por parte da Facultade de Ciencias 
do Traballo ao estes recolleren o título durante os cursos 2013/14, 2014/15, 2015/16 
e 2016/17, á pregunta sobre se o traballo que desempeñaban estaba relacionado coa 
formación recibida as valoracións, nunha escala de 1 (moi en desacordo) ao 7 (moi de 
acordo), foron, respectivamente, estas: 3,56; 4,00; 3,00 e 3,05.

Debe terse en conta que polo xeral transcorren poucos meses entre o momento en que os 
estudantes rematan os seus estudos e aquel en que acoden a recoller o título. Ademais, 
moitos dos recentemente egresados no grao adoitan dedicar o ano seguinte a cursar un 
mestrado, en boa parte dos casos, algún dos dous que imparte a Facultade de Ciencias 
do Traballo. Xa que logo, as valoracións que indicamos poden non ser tan negativas 
como parecería inicialmente, en particular, tendo en conta o conxunto das titulacións 
galegas, cando case todos os anos máis da metade do alumnado que obtén o título de 
graduado/a en Relacións Laborais e Recursos Humanos indica que está a traballar en 
empregos relacionados coa formación recibida.

Como pode apreciarse na Táboa 4, aos titulados tamén se lles fixeron outras preguntas 
cuxa finalidade foi coñecer se consideraban que a formación recibida era adecuada para 
desempeñar tarefas no ámbito profesional, a súa satisfacción coas expectativas que 
tiñan ao iniciar os estudos, o seu grao de satisfacción co profesorado e coas prácticas 
externas que, aínda que non son obrigatorias, realizan a maioría etc. Os resultados 
alcanzan en todos os casos os 5 puntos.

6 Segundo os datos da rama de coñecemento da enquisa de decembro de 2014 o salario medio dos homes 
era de 1244,52 €, mentres que o das mulleres era de 989,61 €.
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Táboa 4. Resultados das enquisas feitas aos titulados entre 2013-2017no momento 
de recolleren o título

Fonte: Unidade Técnica de Calidade da Universidade da Coruña (2018).

5. Análise a partir dos traballos do Observatorio Ocupacional da UDC

O Informe de inserción laboral. Cohortes 2009/2010 y 2013/2014 (Observatorio Ocu-
pacional da Universidade da Coruña, 2017) ofrece a taxa de afiliación á Seguridade 
Social dos egresados do curso 2013/14 que se atopaban dados de alta no réxime xeral 
en marzo de 2015 e no mesmo mes de 20167. A taxa de afiliación á Seguridade Social 
pode considerarse un indicador da inserción laboral dos titulados nun determinado curso, 
aínda que isto non quere dicir, evidentemente, que conten cun emprego relacionado 
coa titulación estudada. 

  Curso Curso Curso Curso
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
O traballo que desempeño actualmente está 
relacionado coa formación recibida 
Considero que a formación que recibín no título é
adecuada para desempeñar tarefas no ámbito profesional 
En xeral, o título satisfixo as miñas expectativas iniciais 5,35 5,30 4,60 5,32
En xeral, estou satisfeito coa actuación do profesorado 5,39 5,70 4,70 5,36
Se realizaches prácticas externas, consideras que 
axudaron á túa formación? 
Porcentaxe de participación na enquisa 86,36% 77,14% 37,04% 68,75%

 3,56 4,00 3,00 3,60

 5,08 5,00 4,60 5,05

 5,07 5,55 6,00 5,31

7 Segundo indica o informe citado, a poboación obxecto de estudo son os egresados universitarios do curso 
académico 2013/2014 e que o 23 de marzo de 2015 e de 2016 estaban afiliados á Seguridade Social e en 
situación de alta laboral. Os niveis de desagregación son por universidade e titulación. As variables de cla-
sificación son graos, másteres e licenciaturas, diplomaturas e enxeñarías de plans antigos para extinguir. A 
poboación que foi excluída destes indicadores constitúena os seguintes grupos: 
a) Os egresados universitarios que exercían a súa profesión como autónomos e que estaban afiliados a 
unha mutualidade do seu colexio profesional, como é o caso dos arquitectos, algúns titulados en Dereito 
que exercían a profesión liberal e certas titulacións en enxeñaría,
b) Os egresados que traballaban nun país estranxeiro e, daquela, non estaban afiliados á Seguridade Social 
en España.
c) Os funcionarios que accedesen á Administración antes de 2011, que estaban afiliados a MUFACE, e os 
afiliados a ISFAS. Con todo, a partir de 2011 todos os que accederan á Administración estaban afiliados á 
Seguridade Social no referente ás prestacións que lles correspondían.
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 Egresados Afiliación en Afiliación en
  marzo de 2015 marzo de 2016
Fisioterapia 41 92,7% 95,1%
Podoloxía 22 63,6% 86,4%
Enxeñaría Informática 52 75,0% 82,7%
Terapia Ocupacional 45 53,3% 77,8%
Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática 18 50,0% 77,8%
Enxeñaría Eléctrica 44 50,0% 77,3%
Relacións Laborais e Recursos Humanos 98 50,0% 70,4%
Ciencias Empresariais 63 54,0% 68,3%
Administración e Dirección de Empresas 66 47,0% 68,2%
Logopedia 48 43,8% 66,7%
Ciencias da Actividade Física e do Deporte 80 42,5% 62,5%
Enfermaría 105 39,0% 61,9%
Enxeñaría Mariña 18 50,0% 61,1%
Arquitectura Técnica 89 34,8% 58,4%
Economía 36 38,9% 55,6%
Media da UDC — 38,9% 55,1%
Turismo 30 43,3% 53,3%
Enxeñaría en Deseño Industrial e 
Desenvolvemento do Produto 
Enxeñaría de Obras Públicas 34 35,3% 50,0%
Educación Social 50 28,0% 50,0%
Educación Infantil 104 38,5% 47,1%
Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 28 14,3% 46,4%
Comunicación Audiovisual 35 28,6% 45,7%
Educación Primaria 85 28,2% 41,2%
Bioloxía 33 6,1% 24,2%
Socioloxía 30 26,7% 23,3%
Dereito 97 11,3% 21,6%
Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 10 0,0% 20,0%
Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 14 n/d n/d
Arquitectura Naval **9 22,2% 66,7%
Química **8 37,5% 37,5%
Enxeñaría Mecánica **5 20,0% 40,0%
Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo **5 0,0% 0,0%

 47 23,4% 51,1%

Táboa 5. Inserción laboral dos titulados no graos da UDC, cohorte 2013/14
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O número de egresados no Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos na UDC 
(centros de Ferrol e A Coruña) no curso 2013/14 foi de 98. Os afiliados en marzo de 
2015 eran o 50%, e en marzo de 2016 o 70,4%, unhas porcentaxes que superaban 
amplamente as da media das titulacións de grao da UDC: do 38,9% en marzo de 2015 
e do 55,1% en marzo de 2016.

Ese 70,4% de titulados no Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos afiliados 
á Seguridade Social en marzo de 2016 distribuíase da seguinte forma: 

a) Con contrato indefinido: 27,8% (a sexta titulación de grao da UDC con maior 
porcentaxe de contratados indefinidos, pénsese que nos graduados en Dereito era só 
do 2,0%, nos graduados en Economía do 15,9% e nos graduados en Administración e 
Dirección de Empresas do 16,5%). Con contrato temporal: 42,6% (unha posición inter-
media respecto ao conxunto de titulados da UDC, fronte a máis do 60% dos titulados 
en Terapia Ocupacional ou Podoloxía; máis do 50% dos graduados en Administración 
e Dirección de empresas ou Enfermaría; e fronte a só o 19,7% dos titulados en Dereito 
ou o 14,0% dos titulados en Socioloxía).
b) Afiliados como autónomos: 7,1% (a sétima titulación de grao da UDC con maior 
porcentaxe). En xeral as porcentaxes para todas as titulacións eran moi baixas (excluído 
o caso dos titulados en Podoloxía, co 68,2%, seguidos dos de Fisioterapia, Logopedia, 
Arquitectura Técnica e Ciencias da Actividade Física, con porcentaxes do 14,6%, o 
12,5%, o 12,4% e o 11,3% respectivamente). Trátase, así mesmo, dunha porcentaxe 
semellante á dos titulados en Ciencias Empresariais (7,9%), e por enriba da doutras 
titulacións como Enxeñaría Eléctrica, Turismo, Comunicación Audiovisual e Economía 
(con porcentaxes do 6,8%, o 6,7%, o 5,7% e o 5,6%, respectivamente).

 Egresados Afiliación en Afiliación en
  marzo de 2015 marzo de 2016
Humanidades **4 0,0% 25,0%
Información e Documentación **4 75,0% 100,0%
Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos 
e Literarios **2 0,0% 0,0%
Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque **2 0,0% 0,0%
Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais **2 0,0% 0,0%

** Cota non significativa 
Fonte: Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña (2017).
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c) Con traballo a tempo completo: 60,2% (novena posición entre todos os graos da 
UDC), unha porcentaxe moi alta comparada con outras moitas titulacións (por exemplo 
en Dereito era do 16,0% e en Economía do 40,1%). Pola contra, tiña un emprego a 
tempo parcial o 10,2% dos titulados, unha porcentaxe baixa.

No tocante á desagregación desa porcentaxe por grupo de cotización, era esta:

a) Universitarios: 22,4%, porcentaxe baixa fronte a titulacións que superaban o 80% 
(Fisioterapia e Podoloxía), o 50% (Enfermaría, Logopedia, Terapia Ocupacional) ou o 
40% (Enxeñaría Informática, Enxeñaría Eléctrica, e Enxeñaría Electrónica Industrial 
e Automática); similar á doutras titulacións como Ciencias Empresariais e Economía 
(as dúas co 22,2%), Ciencias da Actividade Física e o Deporte e Turismo (tamén as 
dúas cun 20,0%); e superior á doutras titulacións como Dereito, Bioloxía, Comunica-
ción Audiovisual ou Socioloxía (con porcentaxes do 9,3%, o 9,1%, o 5,7% e un 0,0%, 
respectivamente).
b) Medio, non manual: 16,3%. Nesta categoría a porcentaxe máis alta era a dos titu-
lados en Enxeñaría Informática, cun 25,0%, seguidos polos de Turismo, cun 23,0%. 
Logo, xa con porcentaxes parecidas á dos titulados en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos, atopamos aos titulados en Educación Social, Enxeñaría de Deseño Indus-
trial e Desenvolvemento do Produto, e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 
(porcentaxes do 18,0%, o 17% e o 16,7%, respectivamente).
c) Baixo, manual: 31,6%. Este parece un bo indicador de que os graduados nunha 
determinada titulación que estaban traballando o facían en postos pouco relacionados 
cos estudos cursados. En xeral, as porcentaxes pódense considerar moi altas. Así en 
Administración e Dirección de Empresas estaba neste grupo de cotización o 42,4% dos 
titulados; en Ciencias Empresariais, o 38,1%, e en Comunicación Audiovisual o 34,3%. 
Datos, como vemos, claramente negativos na maioría da titulacións, exceptuando as 
relacionadas coas ramas de Ciencias da Saúde e algunhas enxeñarías.

6. Outros estudos

Ademais dos antes indicados, existen outros estudos que conteñen información relevan-
te para coñecer a inserción laboral dos titulados universitarios españois, entre eles os 
informes da empresa de traballo temporal Adecco. Por exemplo, o Informe Infoempleo 
Adecco. Oferta y demanda de empleo en España 2013 (Infoempleo.com e Adecco, 2014) 
permítenos saber que o Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos figuraba no 
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décimo posto entre as titulacións máis demandadas polas empresas, o mesmo posto 
en que xa ocupara o ano anterior. No mesmo informe correspondente ao ano 2015 
(Infoempleo.com e Adecco, 2016), ofrécense outros datos de interese:

a) o 23,4% das ofertas de emprego da comunidade galega requirían titulados de forma-
ción profesional, mentres o 38,8% solicitaba candidatos con titulación universitaria;
b) o Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos aparecía como a novena titulación 
máis demandada polas empresas de Galicia;
c) para o conxunto de España, a porcentaxe de titulados en Relacións Laborais e 
Recursos Humanos supoñía o 0,94% sobre a oferta total de emprego para titulados 
universitarios; en Galicia esa porcentaxe ascendía ao 2,42%.

No Informe Infoempleo Adecco. Oferta y demanda de empleo en España 20168 (In-
foempleo.com e Adecco, 2017) repítese unha información parecida. Por unha banda, 
vemos unha vez máis que contar cun título universitario segue a ser moi importante á 
hora de acceder a un emprego.

Táboa 6. Nivel formativo solicitado polas empresas nas ofertas de emprego

Fonte: Adecco (2017)

No tocante ás ofertas de emprego para os titulados universitarios, o Grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos aparecía no ano 2016 no undécimo posto entre as máis 
demandadas en Galicia (véxase a Táboa 7), cunha porcentaxe do 0,93% sobre o total 

8 O informe ten como base unha mostra representativa a partir do global de ofertas publicadas polas em-
presas en Infoempleo.com e Adecco durante os exercicios 2015 e 2016. O total da mostra é de 298 960 
ofertas para un total de 934 879 postos/vacantes (mostra de 2016: 157 017 ofertas cun total de 498 814 
postos/vacantes; mostra de 2015: 141 943 ofertas cun total de 436 065 postos/vacantes). A información 
referente a Galicia atópase nas páxinas 96-99.

 Galicia  España
 2015 2016 2016
Graduado escolar e ESO 13,88% 10,31% 9,63%
BUP, bacharelato e COU 20,50% 15,69% 13,41%
FP1/técnico medio 7,43% 12,20% 12,68%
FP2/técnico superior 15,99% 16,71% 20,09%
Titulado universitario 38,79% 42,50% 42,18%
Máster ou posgrao 3,42% 2,60% 2,00%
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de ofertas de emprego e do 2,18% sobre as ofertas de emprego para titulados universi-
tarios (en España, tamén no ano 2016, esas porcentaxes eran moi similares: do 1,01% 
e o 2,39%, respectivamente).

Ademais, nese informe pode comprobarse que a concentración da oferta na comuni-
dade galega é unha realidade: as provincias da Coruña e Pontevedra xeraban, entre as 
dúas, o 76,7% das ofertas de emprego (A Coruña o 42,2% e Pontevedra o34,5%), unha 
tendencia que vén aumentando durante os últimos anos. 

Táboa 6. Oferta de emprego para titulados universitarios

  Galicia 2016 Galicia 2016 España 2016 España 2016
 % sobre o % sobre a % sobre o % sobre a
Titulación universitaria total de ofertas oferta emprego total de ofertas  oferta 
 para titulados para titulados de emprego emprego para
    titulados
    universitarios
Administración de Empresas 4,25% 10,00% 4,49% 10,65%
Enxeñaría Industrial 3,12 7,34 2,30 5,45
Enxeñaría Informática 2,32 5,46 2,54 6,02
Administración de Empresas e Dereito 2,12 4,98 1,21 2,88
Psicoloxía e Psicopedagoxía 1,61 3,79 1,34 3,17
Economía 1,52 3,58 0,97 2,30
Comercio e Márketing 1,31 3,07 1,40 3,31
Enxeñaría de Telecomunicacións 1,13 2,66 1,11 2,64
Bioloxía, Bioquímica, Biotecnoloxía 0,94 2,22 0,37 0,88
Enxeñaría Electrónica Industrial 
e Automática 
Relacións Laborais 
e Recursos Humanos 
Enxeñaría Naval e Oceánica 0,68 1,60 0,12 0,29
Medicina e Biomedicina 0,67 1,57 0,62 1,47
Enfermaría 0,65 1,54 0,66 1,56
Dereito 0,58 1,36 0,65 1,54
Química 0,55 1,30 0,27 0,64
Filoloxía, Lingüística e Literatura 0,49 1,16 0,41 0,98
Enxeñaría Agroalimentaria 
e do Medio Rural
 0,48 1,13 0,25 0,59

 0,93 2,18 0,84 1,99

 0,93 2,18 1,01 2,39
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Fonte: Addeco (2017).

Táboa 7. Empregos dos graduados en Relacións Laborais no curso 2009/10 que traballaban 
en 2014. Datos xerais de España por sexos

Fonte: Enquisa de inserción laboral de titulados universitarios 2014 do INE, cifras relativas, dispoñible 
no enderezo web <https://bit.ly/2P9xU8a>.

  Galicia 2016 Galicia 2016 España 2016 España 2016
 % sobre o % sobre a % sobre o % sobre a
Titulación universitaria total de ofertas oferta emprego total de ofertas  oferta 
 para titulados para titulados de emprego emprego para
    titulados
    universitarios
Arquitectura 0,45 1,06 0,39 0,93
Enxeñaría Mecánica 0,44 1,02 0,69 1,63
Enxeñaría Química 0,41 0,96 0,22 0,52
Artes e Deseño 0,36 0,85 0,30 0,70
Veterinaria 0,35 0,82 0,11 0,26
Tradución e Interpretación 0,32 0,75 0,22 0,52

  Ambos os sexos Homes Mulleres
Directores e xerentes 12,1 25,1 0,0
Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 43,2 31,2 54,4
Técnicos profesionais de apoio 7,0 11,7 2,6
Empregados contables, administrativos 
e outros empregados de oficina 23,2 19,1 27,0
Traballadores dos servizos de restauración, persoais, 
protección e vendedores 7,7 1,5 13,5
Traballadores cualificados no sector agrícola, 
gandeiro, forestal e pesqueiro 0,0 0,0 0,0
Artesáns e traballadores cualificados das industrias 
manufactureiras e a construción (agás operadores de 
instalacións e maquinaria) 
Operadores de instalacións e maquinaria e montadores 0,0 0,0 0,0
Ocupacións elementais 6,2 10,2 2,5
Ocupacións militares 0,6 1,2 0,0
Total traballando 100,0 100,0 100,0

 0,0 0,0 0,0
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Por último, faremos referencia á Enquisa de inserción laboral de titulados universitarios 
publicada polo INE., cuxos últimos datos dispoñibles se refiren aos titulados do curso 
2009/10 que tiñan un emprego en 2014. 

A Táboa 7 mostra os datos relativos ao Grao en Relacións Laborais distribuídos por 
sexos. Son datos referentes ao conxunto de España, e por tanto non nos serven para 
coñecer a inserción laboral dos titulados da UDC9. En calquera caso, unha gran parte, o 
43,2%, dos titulados que estaban a traballar en 2014 facíao na categoría dos «técnicos 
e profesionais científicos e intelectuais», seguidos do 23,3% que atopara emprego na 
categoría dos «empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina». 
Chama moito a atención que o 25,1% dos homes ocupe a categoría dos «directores e 
xerentes» e non haxa ningunha muller que o faga.

7. Conclusións

Malia que as fontes de información utilizadas teñen as súas limitacións, que fan ne-
cesarios estudos máis amplos e detallados, que a Comisión de Garantía de Calidade 
da Facultade de Ciencias do Traballo podería desenvolver nos próximos meses, pode 
afirmarse que a inserción laboral dos nosos graduados en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos está por encima da media dos graduados doutras titulacións da UDC. Así, 
a enquisa feita pola ACSUG en decembro de 2013 indica que o 75% dos titulados no 
curso 2010/11 estaba a traballar, fronte ao 60,89% dos titulados da rama de Ciencias 
Sociais e Xurídicas II e o 63,33% do conxunto do SUG. 

En contraposición a este dato relativamente positivo (cando menos en comparación cos 
doutros titulados), só un 50% dos mesmos graduados manifestaba contar cun emprego 
relacionado coa súa titulación, porcentaxe inferior á da media do SUG. Lamentable-
mente coñecemos a bastantes titulados, algúns que foron alumnos brillantes, nesta 
situación. Isto tamén o podemos comprobar nas enquisas de satisfacción a titulados 
levadas a cabo polo noso centro (aínda que, como se indicou anteriormente, neste caso 
transcorre un espazo de tempo moi curto entre a finalización dos estudos e a enquisa). 
A sobrecualificación dos mozos en España é moi superior á doutros países europeos.

9 O curso 2009/10 foi o segundo de implantación das titulacións de grao e o groso principal dos titulados 
procedían de titulacións de primeiro e segundo ciclo que realizarían cursos de adaptación para ser titulados 
de grao.
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No noso país hai décadas que existe desemprego entre os egresados universitarios, 
sobre todo entre aquelas con titulacións de determinadas ramas, como as Humanidades 
ou as Ciencias Sociais e Xurídicas. Así as cousas, é doado entender que moitos dos 
que están empregados desempeñan postos para os que non se require unha titulación 
universitaria. Con todo, as empresas esixen cada vez máis ese requisito, un recurso 
importante para acceder a un emprego, aínda que non sexa o que a persoa máis apre-
ciaría. Viámolo ao comentar o informe de Infoempleo Adecco correspondente ao ano 
2016 (Infoempleo.com e Adecco 2017): o nivel formativo solicitado polas empresas 
nas ofertas de emprego no caso concreto de Galicia era o de titulado universitario nun 
42,5% dos casos, similar ao caso xeral de España, cunha porcentaxe do 42,18%, e moi 
superior ao nivel de FP2, solicitado polas empresas galegas nun 16,7% do casos, ou 
FP1, requirido no 12,20% das ofertas10. 

Doutra banda, os datos que consultamos permítennos facer unha aproximación ao 
tipo de relación laboral que manteñen os graduados en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos coas empresas. Como a maioría dos recentemente titulados universitarios 
en España, hai un predominio dos contratos eventuais sobre os indefinidos, aínda que 
as diferenzas observadas nas enquisas da ACSUG son importantes dun ano a outro 
(54,41% de indefinidos entre os enquisados en decembro de 2013 fronte ao 34,64% 
un ano despois). Alén disto, atopamos porcentaxes significativas (18% nalgún ano) de 
contratos de prácticas ou de bolsas. Así mesmo, os titulados universitarios teñen unha 
taxa de rotación nos empregos moi similar á dos titulados de niveis formativos inferiores 
(Benedicto, 2017). A educación non protexe contra o traballo precario.

Ademais da precariedade, os salarios medios son baixos, con diferenzas moi impor-
tantes entre homes e mulleres, moi difíciles de explicar tratándose de novos titulados 
que parten en igualdade de condicións. É especialmente rechamante que, segundo 
a enquisa de inserción laboral feita polo INE a titulados de toda España no Grao en 
Relacións Laborais e Recursos Humanos no curso 2009/10 que estaban a traballar en 
2014, houbese un 25,1% de homes desempeñando postos de directivos e de xerencia 
e ningunha muller.

Por último, na información consultada apréciase que gran parte dos titulados considera 
que a formación recibida no título satisfixo as súas expectativas iniciais, así como que 

10 O Informe Juventud en España 2016 (Benedicto, 2017) afirma que os mozos que finalizaron estudos 
universitarios teñen unhas taxas de desemprego e inactividade algo máis altas (28%) que os mozos cunha 
formación profesional de grao superior (23%).
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se mostran satisfeitos coa actuación do profesorado. Nas enquisas da ACSUG, os titu-
lados da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas II pódese considerar que están entre os 
máis críticos (por exemplo canto á docencia recibida ou a súa utilidade, e, no entanto, 
chama a atención que sexan os que alcanzan a porcentaxe máis alta de todos á hora de 
afirmar que volverían a cursar a mesma titulación na mesma universidade. Un punto 
positivo, cando menos, para aqueles que nos dedicamos á formación destes estudantes.
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Resumo

Aínda que exista normativa sobre as tripulacións mínimas que se deben levar a bordo tanto nos 
barcos mercantes como nos de pesca, non sempre se teñen en conta as necesidades da dotación, 
entre outras, en particular, as relativas ás horas de descanso e de sono que tan importantes son para 
evitar a fatiga. Isto non só ten como consecuencia unha mala calidade de vida dos traballadores, 
senón que inflúe na seguridade de toda a tripulación e do buque, pois a diminución das capacidades 
físicas e mentais dos mariños que a fatiga comporta pode desencadear un accidente marítimo.

Palabras chave: fatiga, tripulación mínima, seguridade, accidente marítimo.

Abstract

Although it exists normative regarding the minimum crews who are due to as much take attack 
in merchant boats as in the fishing, not always consider the needs of grant, among others, the 
hours of rest and dream so important to avoid the fatigue of the individual, since not only a bad 
quality of life of the worker takes place, but influences in the security of all the crew and the 
ship being able to trigger in a maritime accident.

Keywords: Fatigue, Minimum crew, Security, Shipping accident.
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1. Introdución

Unha das medidas máis comúns que toman as navieiras para reducir os seus gastos de 
explotación é investir na modernización da máquina dos buques, pois a automatización 
dos sistemas a bordo permítelles minguar o consumo de combustible e reducir ao má-
ximo ou número de mariños necesarios nos barcos da súa propiedade (Žagar, 2018). 
Porén, a falta dun equipo humano suficiente ou que esta insuficiencia leve a tripulación 
a non estar nunhas condicións óptimas de descanso pode comportar un aumento da 
sinistralidade dos buques e a súa perda, pois cómpre non perdermos de vista que os 
mariños, amais de ás tarefas normais propias do seu labor a bordo e as gardas que lles 
correspondan, terán que atender ao buque en caso de se producir calquera emerxencia.

A este respecto é o Convenio sobre o traballo marítimo 2006, adoptado pola Confe-
rencia Xeral da Organización Internacional do Traballo o 23/02/2006 e ratificado por 
España o 28/12/2009, relativo ás condicións de traballo (entre elas as horas de traballo 
e descanso), a dotación e as cuestións sociais, o que establece na regra 5.1.3 a obri-
gatoriedade de que todos os buques de arqueo bruto igual ou superior a 500 GT que 
efectúen viaxes internacionais, amais daqueles de arqueo bruto igual ou superior a 500 
GT que enarboren o pavillón dun membro e operen desde un porto, ou entre portos, 
doutro país, estean en posesión do certificado de traballo marítimo e da declaración 
de conformidade laboral marítima. Esta regra tamén se aplicará a todos os buques que 
enarboren o pavillón dun estado membro, sen as características antes mencionadas, se 
os armadores o solicitan ao membro de que se trate.

Canto aos buques e as embarcacións de pesca, serán a Dirección Xeral da Mariña 
Mercante e a correspondente capitanía marítima, respectivamente, as encargadas de 
determinar a tripulación mínima de seguridade mediante unha resolución administra-
tiva, por requirimento do armador (ou do estaleiro cando non aínda non se producise a 
entrega do buque). Tal resolución axustarase a criterios de seguridade a bordo, polo que 
nela se tratará de reducir ao mínimo o exceso de horas de traballo das tripulacións, para 
garantirlles un descanso suficiente e limitar a súa fatiga, sen obviar que os navegantes, 
alén de loitaren contra a problemática propia do traballo teñen que facelo contra os 
fenómenos meteorolóxicos adversos que encontren.
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2. A fatiga

A Asemblea da Organización Marítima Internacional (OMI) publicou o 12/06/2001 a 
Circular MSC/Circ.1014, con orientacións sobre a redución e a xestión da fatiga, que coa 
súa Resolución A.772 (18), do 04/11/1993, relativa aos factores que contribúen á fatiga 
desde o punto de vista da dotación e a seguridade, permite coñecer de maneira extensa 
este factor que, durante anos, non se tivo en conta como posible causa do erro humano 
nos accidentes marítimos, por se pensar que podía ser previda con certa facilidade.

No mencionado documento, a OMI parte da definición da fatiga que figura noutra das 
súas circulares, a MSC/Circ.813/MEPC/Circ.330, do 23/06/1997, que contén unha lis-
taxe de termos comúns relacionados co elemento humano: «a diminución da capacidade 
física e/ou mental como resultado dun esforzo físico, mental ou emocional que pode 
afectar a case todas as habilidades físicas, incluídas: a forza, a velocidade, o tempo 
de reacción, a coordinación, a toma de decisións ou o equilibrio». De acordo con esta 
definición, a fatiga mental ou física pódese recoñecer polo seus síntomas, entre outros, 
por exemplo: sensación de cansazo, dolor muscular, perda de visión ou de oído, desordes 
no sono, irritabilidade e mingua da capacidade de resposta ás esixencias do traballo.

É difícil a bordo, para os mariños, distinguir entre as horas de traballo e o tempo de 
lecer e descanso, o que sumado aos aspectos operacionais da navegación, que son máis 
complexos que na industria en terra estándar, ás tripulacións de diversas nacionalida-
des e á incorporación da normativa sobre as tripulacións mínimas de seguridade, fai 
necesario ter en conta aqueles aspectos máis influentes no desencadeamento da fatiga, 
que recollemos a continuación:

a) Calidade do sono e cantidade de horas de descanso: só un descanso axeitado, 
cunha boa calidade do sono, pode garantir o mantemento dun rendemento adecuado 
das persoas, xa que a fatiga está ligada á nosa capacidade de vixilancia, e se non se 
dorme ben esta verase afectada negativamente de maneira notable. Alén disto, cómpre 
non esquecermos que se calquera tripulante cae enfermo, as tarefas que teña asignadas 
deben pasar a ser realizadas por outro compañeiro capacitado para tal fin, que verá 
reducidas as súas horas de descanso, probablemente até se facer unha escala no seguinte 
porto e embarcar un relevo (De la Campa e Gil, 2014).
b) Reloxo biolóxico e ritmo cardíaco: o reloxo biolóxico fai durmir ou manterse en 
estado de alerta a cada persoa en función de se está a traballar ou non, mais só é capaz 
de axustar unha ou dúas horas de cambio do noso ciclo de sono cada día, polo que, ante 
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un novo horario, pode tardar varios días en axustarse. No caso dos mariños, debido 
ás gardas irregulares, os cambios de zona horaria ou calquera operativa imprevista ou 
de emerxencia, a alteración do reloxo biolóxico pode levalos a estar durmidos cando 
deberían estar espertos ou viceversa.
c) Factores psicolóxicos e emocionais: outra fonte de fatiga nos tripulantes son a 
monotonía ou o aburrimento cando o traballo resulta repetitivo.
d) Dieta, saúde e enfermidades: unha dieta pouco saudable inflúe negativamente 
sobre a saúde, polo que durante toda a campaña se deben controlar tanto as calorías 
consumidas a bordo como que a alimentación sexa variada, de feito, xa na maioría 
dos barcos existen menús aptos para alérxicos e baixos en calorías. De igual maneira, 
cómpre atender á necesidade de acompañar o control da dieta coa posibilidade de que 
os traballadores fagan algún exercicio físico, para o cal se dispón, en moitos buques, 
de zona de ximnasio e mesmo piscina.
e) Problemas nas relacións interpersoais: o trato interpersoal xera situacións de 
tensión, entendida esta como resposta a un axente perturbador (Selye 1936, 1956), 
cando existen malas relacións entre os membros dun grupo de traballo, polas posibles 
presións excesivas, o illamento do postos, a escaseza dos contactos sociais etc.
f) Inxestión de alcol, drogas (con prescrición ou non) e cafeína: todas estas substan-
cias poden interromper o ritmo do sono e provocar hipertensión ou hipotensión segundo 
o caso, cambios de humor e ansiedade, entre outros trastornos.
g) Quendas e horarios de traballo: as quendas de traballo, a priori, non teñen por que 
ser fonte de fatiga, pero cando non se respectan os descansos ou estes non son suficientes 
e ademais teñen lugar situacións de emerxencia, como consecuencia atopámonos con 
tripulantes fatigados. Cómpre termos en conta que aqueles mariños que traballan en 
quendas de catro horas contan cun máximo de oito horas de descanso continuado, en 
que terán que durmir, asearse, comer e levar a cabo as demais tarefas que non poden 
realizarse nas quendas de navegación, como poden ser o mantemento de equipos, a 
supervisión de traballos etc. (De la Campa e Gil, 2014)1.
h) Carga mental e física de traballo: un traballo excesivo ou monótono pode comportar 
un incremento da inxestión de café ou drogas, e, por tanto, unha baixa calidade do sono 
e o descanso, problemas cardiovasculares, respiratorios, dixestivos etc.2 

1 Así, na norma UNE-EN ISO 100751:2017, sobre principios ergonómicos relacionados coa carga mental, 
sinálase por exemplo que na quenda de noite os períodos de traballo deben ser máis curtos que polo día.
2 A mesma norma conta cun apartado en que se ocupa da distribución temporal da carga de traballo, con 
pautas para establecer pausas e reducir a monotonía ou, de ser o caso, a saturación. De modo xeral, reco-
méndase facer descansos de 5-10 min por cada hora e media de esforzo intensivo.
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i) Factores relacionados coas condicións da navegación: as condicións do mar nas 
travesías, a frecuencia das chegadas a porto e a natureza do traballo mentres se está en 
porto, os cambios de zona horaria, a organización do buque e as súas características 
etc. poden afectar á fatiga dos mariños.
j) Factores ambientais: falamos neste caso de factores como a temperatura e o grao 
de humidade, mais principalmente da tensión física provocada polo ruído ou as vibra-
cións, cuxos niveis excesivos inflúen na fatiga dos mariños, xa que poden alterar o seu 
descanso e o seu sono. 

Alén do Convenio sobre o traballo marítimo 2006, ocúpase deles o Real decreto 
1311/2005, do 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguranza dos traballa-
dores fronte aos riscos derivados ou que poidan derivarse da exposición a vibracións 
mecánicas3, en que se establecen medidas técnicas e organizativas para reducir a ex-
posición de todo tipo de traballadores a vibracións mecánicas e se fai fincapé nunha 
ordenación axeitada do tempo de traballo para integrar períodos de descanso.

Así mesmo, cómpre non esquecermos que boa parte dos aparatos utilizados a bordo 
(por exemplo, os radares) adoitan contar con pantallas de visualización, que son fonte 
de fatiga física e visual resultado tanto do cansazo muscular de adaptación ocular como 
dunha sobrecarga mental polo continuo estado de alerta e vixía que se debe manter 
no seu manexo. 

O Real decreto 488/1997, do 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de segurida-
de e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas de visualización4, 
fornece un conxunto de medidas técnicas e organizativas para impedir esta fatiga que 
de novo insisten na recomendación de fixar pausas, co fin de relaxar a vista e aliviar 
a tensión, mellor curtas e frecuentes, lonxe das pantallas de visualización e antes de 
que se produza a fatiga. 

Nalgúns casos, todos os elementos mencionados poden confluír na fatiga do individuo, 
cuxos niveis de alerta se ven deteriorados e cuxos erros de atención e de memoria se 
acrecentan, pois a súa capacidade de interpretar os estímulos e responder a eles se re-

3 E a correspondente guía técnica do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT), Guía 
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas, de 2009.
4 Xunto coa Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos 
con pantallas de visualización, publicada en 2006 polo INSHT.
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duce de xeito notable. Nos mariños, isto non só afecta negativamente ao seu traballo, 
senón tamén aos demais membros da dotación e, en definitiva, á seguridade do buque, 
directa ou indirectamente, con independencia do cargo que se teña.

Atopámonos entón ante a síndrome de fatiga crónica (SFC), que ten como característica 
principal a imposibilidade de obter un sono reparador, profundo e continuado, e que 
sofre boa parte da poboación con trastornos do sono (Ferré, 2016). Segundo Afari e 
Buchwald (2003) a SFC débese, efectivamente, a un conxunto de factores fisiolóxicos 
e psicolóxicos, e, xa que logo, a súa avaliación e o seu tratamento deben ser multidi-
mensionais, e adaptarse de forma individual ás necesidades dos pacientes.

3. Tripulación mínima nos buques da mariña mercante

En España a normativa sobre a tripulación mínima nos buques da mariña mercante está 
fundamentalmente constituída pola Orde do Ministerio de Comercio do 14/07/1964, 
que fixa o cadro indicador de tripulacións mínimas para buques mercantes e de pesca, 
con algunha modificación posterior, dado que hoxe se entende necesario que o esta-
blecemento das tripulacións non só se guíe pola tonelaxe de rexistro baixo cuberta, 
senón tamén por outros aspectos como os plans de xestión de seguridade, as horas de 
descanso, as zonas de navegación ou as estadías en porto.

Por outra banda, o artigo 253 do Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, 
dispón que o número de membros das dotacións dos buques civís e as súas condicións 
de capacidade profesional se fixará regulamentariamente, mentres que no artigo 263.i) 
regula a determinación das dotacións mínimas dos buques civís para os efectos de 
seguridade.

Así mesmo, cómpre mencionarmos a Resolución A.850(20), da Asemblea da OMI, 
do 27/11/1997, sobre as ideas, os principios e os obxectivos da Organización con 
respecto ao factor humano, en que se atende ás tripulacións como un dos elementos 
fundamentais para garantir a seguridade dos buques, en parte como resposta aos acci-
dentes marítimos vinculados ao erro humano, que se procura minimizar por medio de 
distintas regras. E de igual forma é relevante a Resolución A.890(21) da Asemblea da 
OMI, do 25/11/1999, sobre principios relativos á dotación de seguridade, que revoga 
a Resolución A.481 (XII), tamén da Asemblea da OMI, sobre o mesmo asunto, e que 
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persegue instaurar unhas regras de seguridade canto á disposición das tripulacións de 
aceptación internacional.

Tamén se terá en conta o Convenio sobre as horas de traballo a bordo e a dotación dos 
buques (C180), adoptado pola Conferencia Internacional do Traballo o 22/10/1996, 
en que se sinala que todos os buques a se aplique deben estar provistos do número de 
tripulantes necesario para que cada un non exceda as 14 horas traballadas por cada 
período de 24 horas, ou as 72 horas traballadas por cada sete días; ou ben para que o 
número de horas de descanso non sexa inferior ás 10 horas por cada 24 horas, ou as 
77 horas por cada período de sete días. Dispón igualmente este convenio que, alén de 
contar cunha dotación suficiente, segura e eficiente, débese reducir ao máximo o exceso 
de horas de traballo, co obxecto de que os tripulantes teñan un descanso suficientes e 
se limite a súa fatiga.

Pola súa parte, o Convenio sobre traballo marítimo 2006 (OIT, 2006), transposto á 
normativa española a través instrumento de ratificación correspondente (BOE n.º 19, 
do 22/01/2013), fai unha revisión dos seguintes convenios da OIT:

a) Convenio sobre as horas de traballo a bordo e A dotación, 1936 (C57).
b) Convenio sobre salarios, horas de traballo a bordo e dotación, 1946 (C76).
c) Convenio sobre salarios, horas de traballo a bordo e dotación (revisado), 1949 (C93).
d) Convenio sobre salarios, horas de traballo a bordo e dotación (revisado), 1958 (C109).
e) Convenio sobre as horas de traballo a bordo e a dotación dos buques, 1996 (C180).

Na regra 2.3 establécese o referente ás horas de traballo e descanso e mantéñense os 
parámetros establecidos no C180, antes citado. Doutra banda, a regra 2.7 refírese á 
dotación, e particularmente sinala que cada buque deberá contar coa dotación adecuada, 
polo que se recollen o número e as cualificacións, para garantir a seguridade e a protec-
ción do buque e do seu persoal, en todas as condicións operativas, de conformidade co 
documento sobre dotación mínima segura ou outro documento equivalente expedido 
pola autoridade competente, e coas normas deste convenio.

4. Tripulación mínima nos buques e as embarcacións de pesca

O Real decreto 963/2013, do 5 de decembro, polo que se fixan as tripulacións mínimas 
de seguridade dos buques de pesca e auxiliares de pesca e se regula o procedemento 
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para a súa asignación, modifica por fin, para adaptar a normativa aos novos tempos, a 
xa mencionada Orde do Ministerio de Comercio do 14/07/1964, no tocante aos buques e 
as embarcacións de pesca rexistrados e abandeirados en España, así como á expedición 
do documento acreditativo correspondente. 

Segundo o artigo 6 deste real decreto, a asignación das tripulacións mínimas de se-
guridade dos buques de pesca (eslora igual ou superior a 24 m) será competencia do 
director xeral da Mariña Mercante, mentres que no caso das embarcacións de pesca 
(eslora inferior a 24 m) tal potestade corresponderá aos capitáns marítimos. En calquera 
caso, ambos os órganos deberán ter en conta a simultaneidade de funcións que permite 
o artigo 16 do mesmo texto:

A simultaneidade de funcións, de capitán ou patrón ao mando e xefe de máquinas ou 
primeiro mecánico, ademais de primeiro oficial de ponte e máquinas ou primeiro oficial 
de ponte e segundo mecánico, só se admitirá nas embarcacións dedicadas á baixura 
e até 24 metros de eslora (L), que non realicen mareas de maior duración que 48 ho-
ras e que non se afasten máis de 60 millas da costa, que dispoñan de instalacións de 
máquinas sen dotación permanente, acreditadas na información técnica do certificado 
de conformidade, e sempre que os tripulantes que simultanean dispoñan dun título 
ou títulos que outorguen a correspondente polivalencia e non se excedan as horas de 
traballo e descanso establecidas na normativa laboral.

Así mesmo, tendo conta os avances tecnolóxicos e a evolución experimentada no 
ámbito das titulacións profesionais e as súas atribucións, o devandito real decreto pasa 
a permitir, en determinados casos, que as embarcacións de até 12 m de eslora poidan 
faenar cun só tripulante coa titulación suficiente a bordo, que se encargará tanto da 
navegación como da pesca. Isto si, sempre que se garanta o cumprimento dunha serie de 
condicións excepcionais de seguridade marítima (artigo 20.2 do Real decreto 963/2013):

a) Que a embarcación realice as faenas de pesca á vista doutras embarcacións, en zo-
nas de costa habitadas, en augas costeiras protexidas ou abrigadas ou en zonas en que 
traballen outras embarcacións de pesca da mesma modalidade.
b) Que a zona de pesca estea situada en augas abrigadas ou, na súa falta, a menos de 
tres millas de costa en todo momento.
c) Que o único tripulante, en todo momento, leve posto un chaleco salvavidas homo-
logado.
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d) Que os buques e embarcacións estean provistos de equipo de comunicación fixo de 
VHF e unha radiobaliza de localización de sinistros.
e) Manter contacto por radio coa costeira ou coa confraría de pescadores a que perten-
zan. O patrón e único tripulante estará en posesión dos títulos de patrón e mecánico ou 
patrón local de pesca que o habiliten para o manexo desta embarcación.
f) Os equipamentos de navegación e comunicacións incluídos no correspondente cer-
tificado estarán operativos en todo momento.
g) Que realicen entradas e saídas diarias a porto, e
h) Outras condicións que o capitán marítimo considere oportunas, sempre que isto non 
afecte a seguranza marítima, da navegación, da vida humana no mar ou a contamina-
ción do medio mariño.

5. Accidentes marítimos

Antes de presentar o caso dalgúns accidentes, cabe notar que a Resolución A.884(21) 
da Asemblea da Organización Marítima Internacional, do 25/11/1999, con emendas 
ao Código para a investigación de sinistros e incidentes marítimos, distingue entre o 
erro humano, que define como unha «desviación dunha persoa, ou grupo de persoas, 
das prácticas aceptadas ou convenientes que pode ter resultados inaceptables ou inde-
sexables»; o elemento humano, constituído polas «aptitudes e limitacións, sexan de 
natureza física, fisiolóxica, psicolóxica ou psicosocial» de cada individuo e as súas 
interaccións co medio; e unha serie de circunstancias que coadxuvan a que teña lugar 
unha situación de seguridade deficiente do buque e da tripulación, como pode ser a 
fatiga desta última.

Así mesmo, debe indicarse que na epígrafe relativa a accidentes de buques mercantes, 
os dous últimos son casos en que se viron implicados os prácticos que asesoraban na 
manobra, os cales, malia non seren membros da tripulación, resultan indispensables 
nas manobras de entrada e saída a porto.

5.1. Buques mercantes

a) Don Pedro

O 11/07/2007 o cargueiro Don Pedro naufragou na bocana de entrada ao porto de Eivisa, 
tras chocar cos baixos da zona de Los Dados e abrirse no seu costado unha vía de auga, 
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pola perda de estabilidade que causou a inundación parcial das súas adegas. Aínda que 
por sorte os seus 18 tripulantes foron rescatados con vida, as máis de 150 toneladas de 
fuel que contiña o buque foron parar ás costas eivisencas, polo que houbo que pechar 
ao baño tres praias importantes e tamén as mariñas deportivas do porto de Vila. 

No momento do sinistro, o buque contaba con todos os certificados expedidos pola 
Administración marítima española en vigor, entre eles o certificado de xestión da segu-
ridade. Así mesmo, a tripulación axustábase á composición establecida na Resolución 
de tripulación mínima de seguridade asignada ó buque pola Dirección Xeral da Mariña 
Mercante con data do 26/06/2006.

O informe da Comisión Permanente de Investigación de Sinistros Marítimos (CPISM, 
s. d.) sinala que o accidente se debeu ao rumbo incorrecto de navegación que tomou o 
Don Pedro, ao desprazarse cara ao leste da ruta adecuada, pola súa «caída a babor» á 
saída do porto de Eivisa, unha conclusión a que se chega logo de analizar as declara-
cións de diversos tripulantes a gravación do sistema de identificación automática (AIS).

Con todo, o informe non pode determinar por que o buque, logo de pasar o dique 
Botafoc, colleu rumbo a Mallorca cando tiña que facelo a Valencia, aínda que apunta 
a un posible descoido ou exceso de confianza da tripulación xerado presumiblemente 
polafatiga, así como a unha inadecuada planificación da viaxe. De feito entre as causas 
do accidente aparece esta: «Fatiga do capitán debido á sobrecarga de horas de traballo 
que ocasionan os tráficos de liña regular de traxectos de curta distancia e repetitivos, o 
cal se vía agravado, pois parece que podería levar varios días sen durmir debido a que 
declarou que se atopaba enfermo». 

Así as cousas, a CPISM insta a administración competente e a compañía do buque «ao 
estrito cumprimento do establecido en canto a tempo de traballo e descanso no mar (Real 
decreto 285/2002, do 22 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1561/1995, do 
21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, no relativo ao traballo na mar)»; 
e recomenda que «os buques de liña regular, cuxas navegacións, frecuentes manobras 
de saída e entrada de porto e operacións nel non permitan o suficiente período de sono, 
non inferior a seis horas continuadas, aumenten a súa tripulación nun oficial de ponte 
máis para que o capitán estea descansado e poida atender as manobras en adecuado 
estado físico e mental».
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b) Busan Cosco

O portacontedores Busan Cosco chocou en 2007 cunha das torres situadas na baía de 
San Francisco-Oakland, o que abriu unha greta de 67 m no seu casco e comportou o 
derramamento de 185 000 l de combustible. A investigación (National Transportation 
Safety Board, 2009) atribuíu o sinistro a un erro do práctico, Sr.Cota, que foi acusado 
de non informar as autoridades nin o Corpo de Prácticos de estar medicándose contra 
a apnea do sono, cunha substancia que podería producir somnolencia e perda de fa-
cultades para dirixir un vehículo.

c) Tundra

O caso do buque de carga a granel (bulk carrier) Tundra, que sufriu un accidente o 
28/11/2012 en augas canadenses, tamén é o dun sinistro debido á fatiga, nesta ocasión 
do práctico, a quen a investigación responsabilizou polo encallamento do Tundra as 
perdas económicas millonarias que comportou. Segundo o informe do accidente (Trans-
portation Safety Board of Canada, s. d.), alén da súa neglixencia no coñecemento dos 
cambios de última hora no balizamento da canle de navegación do buque, o práctico 
non acordara o correspondente plan de viaxe co capitán e o oficial de garda. O práctico 
alegou un episodio de sono debido á fatiga.

5.2. Buques pesqueiros

a) Mar de Marín

Un caso dun accidente en que influíu a falta de tripulación, consecuencia das tripulacións 
mínimas a bordo, é o do choque do buque pesqueiro Mar de Marín co buque mercante 
Baltic Breeze na ría de Vigo en abril de 2014, que causou o afundimento do primeiro 
e o falecemento de cinco dos seus tripulantes. 

Segundo o informe da Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Maríti-
mos (CIAIM, 2016), conclúese que a causa foi un erro humano do segundo patrón do 
Mar de Marín, oficial encargado da garda de navegación, que o levou a realizar unha 
manobra pola cal invadiu a vía de circulación de sentido contrario nunha zona en que 
se establecera un dispositivo de separación de tráfico, e a interpoñerse na traxectoria do 
buque mercante. Igualmente se menciona neste informe como un factor que contribuíu 
ao incidente o feito de que a garda de navegación no pesqueiro estaba só ao cargo do 
segundo patrón. 
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Tamén sinala o mencionado informe (CIAIM, 2016, pp. 27-28) que a compañía do 
buque pesqueiro non facilitou ao patrón ao mando a normativa para determinar unha 
composición adecuada da garda de navegación nin establecer un servizo de vixía durante 
a derrota, polo dispositivo de separación de tráfico e os períodos de escuridade. Por 
tanto, recoméndase nel tanto ao armador como ao patrón do pesqueiro Mar de Marín 
que tomen conciencia da necesidade de que a composición da garda de navegación 
sexa en todo momento suficiente, así como de manter o servizo de vixía disposto na 
regra 5 do Regulamento internacional para previr abordaxes.

b) Santa Ana

En marzo de 2014 o pesqueiro Santa Ana embarrancou na Illa de Erbosa (Asturias). O 
impacto provocou graves danos entre eles a perda de oito vidas. 

De acordo co informe do sinistro (CIAIM, 2014) unha das causas máis probables foi 
a falta de atención da persoa encargada da garda de navegación. De igual maneira, 
saliéntase que o pesqueiro navegaba sen contar coa dotación mínima de seguridade 
establecida polas autoridades portuguesas. Nas súas recomendacións sobre seguridade, 
a Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos suxire ao armador 
do buque Santa Ana «que se asegure de que o número de membros da dotación dos 
seus buques e as súas titulacións profesionais son os axeitados para garantir en todo 
momento a seguridade da navegación e do buque» (CIAIM, 2014, pp. 13-14).

6. Conclusión

Até non hai moito tempo a fatiga dos mariños non se tiña en conta como causa dos 
accidentes marítimos. Porén, como vimos, a falta dun descanso axeitado destes5, en 
moitas ocasións motivada pola existencia dunhas dotacións insuficientes malia cum-
priren a normativa sobre tripulacións mínimas, e unida a outros factores como unha 
mala alimentación, a inxestión de alcol e drogas, a carga de traballo, a ausencia de 
exercicio, os ruídos e as vibracións a bordo etc., pola mingua que comporta nas súas 
capacidades, non deixa de estar na orixe de non poucos sinistros. As súas consecuencias 
non son menores: vidas humanas, desastres ecolóxicos, perdas económicas millonarias.

5 Non só deles, senón tamén de persoal alleo á propia tripulación do buque, como poden ser os prácticos, 
protagonistas en dous dos casos que expuxemos.
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Con todo, hoxe sabemos sen lugar a dúbida que o corpo humano precisa dun sono pro-
fundo de entre sete e oito horas por día de forma ininterrompida, ademais dun período 
prudencial de descanso tras un período de vixía, unha dieta equilibrada e exercicio 
regular, para se atopar nunhas condicións óptimas. A falta de sono aféctanos física e 
emocionalmente. Por iso, para vencer a fatiga das tripulacións, que pode levalas a non 
desenvolver o seu traballo de forma correcta e a que se produzan accidentes, o máis 
eficaz é un bo descanso e unhas condicións laborais que garantan a súa boa saúde, o 
que resulta do maior interese de todas as partes implicadas.
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Resumo

A pesca é unha actividade laboral perigosa, en ocasións moi perigosa, universalmente recoñe-
cida como tal salvo no caso español. Ademais, trátase dun sector que necesitamos hoxe, porque 
supón alimento, ingresos e medios de vida para centos de millóns de persoas en todo o mundo; 
e que necesitaremos mañá, porque os expertos coinciden en que o peixe contribuirá de forma 
salientable á seguridade alimentaria e a nutrición adecuada dunha poboación mundial que se 
prevé que alcance os 9700 millóns de habitantes en 2050. Por tanto, cómpre interesarnos en 
desenvolver unha pesca sustentable e atractiva laboralmente falando, segura no sentido de que 
non entrañe perigo ou, como moito, supoña un risco asumible.

Neste traballo quixemos abordar algunhas desas circunstancias estruturais da xestión do risco 
da seguridade laboral dos pescadores que, aínda que coñecidas, non foron resoltas, en concreto 
en España, e que supoñen causas básicas da sinistralidade laboral no sector pesqueiro. Así, 
abórdase a negación da realidade e as súas consecuencias: a pesca si é unha actividade laboral 
perigosa; a formación, un aspecto que os expertos destacan como fundamental para a seguridade 
do traballo no mar; falta información precisa (estatísticas) con que os expertos poidan traballar; 
e a organización da prevención está especialmente mal enfocada no caso español. Por repre-
sentar practicamente a metade do sector nacional, detállanse algúns aspectos da Comunidade 
Autónoma galega.

Palabras chave: sector da pesca, seguridade laboral, problemas estruturais.

Abstract

Fishing is a dangerous labour sector, sometimes very dangerous, universally recognized as 
such, except in the Spanish case. But in addition, fishing is a sector we have to continue living 
with, human race needs it today, because fishing means food, nutrition, income and livelihoods 
for hundreds of millions of people around the world, and tomorrow, because experts agree that 
fish will make an important contribution to the food safety and adequate nutrition of a world 
population that is expected to reach 9.7 billion people in 2050 (ILO/FAO). Therefore, we must 
take care of a sustainable fishing and an attractive fishing, from the labour perspective. And for 
fishing to be attractive, it must first be a safe activity, not a dangerous one, or at least, it should 
present an acceptable risk.

In this paper some of those structural conditions in the risk management of the fishermen’s 
occupational safety are addressed. These structural conditions, although known, have not been 
resolved jet, specifically in Spain, and are basic causes of occupational accidents. Occupational 
health issues deserve another specific research. The denial of reality and its consequences is 
addressed, fishing is a dangerous labour sector; training is also addressed. This is an aspect 
that experts highlight as fundamental for the safety of work at sea. The lack of accurate infor-
mation (statistics) with which experts can do research is addressed; and the organization of 
occupational safety prevention is also addressed. This issue is especially poorly focused on the 
Spanish case. Some aspects of the Galician Autonomous Community are detailed because it 
represents almost half of the national sector.

Keywords: Fishing sector, Labour safety, Structural problems.
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1. Introdución

A pesca non é un mundo laboral descoñecido, en absoluto: existen innumerables expertos 
na materia que coñecen á perfección os riscos inherentes ao sector pesqueiro e as súas 
posibles solucións, o suficiente como para convertelo nun sector cuns riscos asumibles. 
Porén, o sector pesqueiro é un sector especial, e unha das súas peculiaridades é, preci-
samente, que coñecendo os riscos e as súas posibles solucións, non parece que haxa un 
interese por solucionar os problemas a que se enfronta, como se fose unha actividade 
laboral caduca, a piques de expirar, en extinción. Así e todo, porque a pesca non é unha 
especie en extinción, habemos de afrontar o reto da mellora das condicións de traballo 
nesta área, en especial, no tocante á seguridade e a saúde laboral dos traballadores do 
mar. Veremos a continuación algunhas propostas.

2. Anexo I do Real decreto 39/1997

En España nin a pesca nin o transporte marítimo están oficialmente recoñecidos como 
sectores perigosos, isto é, regulados no anexo I do Real decreto 39/1997, do 17 de xa-
neiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención, e onde se sinala 
unha serie de actividades laborais, como a construción, a industria siderúrxica ou a 
construción naval, como perigosas. No entanto, ao longo deste traballo teremos a opor-
tunidade de coñecer algúns indicadores da sinistralidade laboral, e da súa gravidade, na 
pesca, e de comparalos cos doutros destes sectores si xulgados perigosos. En calquera 
caso, esta falta de recoñecemento por parte de España oponse ao criterio de entidades 
de recoñecido prestixio mundial sobre o traballo no mar e, en concreto, sobre a pesca:

a) A Organización Internacional do Traballo (OIT), organismo especializado da Or-
ganización das Nacións Unidas (ONU), no preámbulo do seu convenio internacional 
máis ambicioso para o sector da pesca, o Convenio sobre o traballo na pesca, 2007 
(C188), recoñece que considera a pesca «unha ocupación perigosa en comparación 
con outras ocupacións».
b) Outro organismo especializado da ONU, neste caso a Organización das Nacións 
Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) (2016), exprésase por medio do 
seu Comité de Pesca con menos ambigüidade e afirma que «a pesca se considera a 
ocupación máis perigosa do mundo».
c) A Unión Europea (UE), na Directiva 93/103/CE do Consello, do 23/11/1993, relativa 
ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde no traballo a bordo dos buques de 
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pesca sinala que «as condicións específicas e particularmente difíciles de traballo e de 
vida a bordo dos buques de pesca son causa de que o índice de frecuencia dos accidentes 
mortais que se producen sexa moi elevado».

Xa dentro das nosas fronteiras, o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no 
Traballo (INSHT)1 (VV. AA., 2014) exprésase en termos similares: «As condicións 
laborais dos mariñeiros continúan a ser das máis penosas. A pesca revélase como unha 
das actividades profesionais máis perigosas nos estudos de sinistralidade laboral». E 
polo seu non menos importante papel no mundo da prevención dos riscos laborais2, 
coñezamos a opinión de Juan Ramón Bres, inspector de Traballo e Seguridade Social 
de Cádiz e referente na prevención de riscos laborais na pesca non só en Andalucía, 
senón tamén en Galicia: «Entre todas as actividades laborais consideradas como de 
alto risco, o traballo nos buques pesqueiros ten a taxa de accidentabilidade máis alta 
de todos os sectores de actividade laboral, [...] e non só en Galicia, senón dentro dos 
países da Unión Europea» (Bres García, s. d.).

A postura oficial de España en canto ao perigo a que están sometidos os traballadores 
do mar é daquela, obviamente, absurda. Non é xa que se opoña á normativa inter-
nacional, algo da maior gravidade, senón que está en contra do que afirman tanto o 
órgano científico técnico especializado na materia da Administración xeral do Estado 
como o seu propio organismo de vixilancia e control. Por desgraza, esta excepción 
do amparo do anexo I do Real decreto 39/1997 non é unha cuestión fútil, pois conta 
cunhas implicacións legais, ao noso xuízo, prexudiciais para a seguridade e a saúde 
dos traballadores do mar:

a) A formación oficial básica en prevención de riscos laborais (PRL) que se lles esi-
xe (art. 35.2 do Real decreto 39/1997) é un 60% da recibida polos traballadores da 
construción, da industria siderúrxica ou da construción naval, e no 40% de diferenza é 
onde se abordan, precisamente, os riscos específicos do sector en concreto. Se ademais 
temos en conta a formación específica, a maiores, acordada nos convenios colectivos 
xerais destes sectores precisamente por ser considerados perigosos, os traballadores da 

1 Hoxe Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST), órgano científico-técnico especializa-
do da Administración xeral do Estado que ten como misión, entre outras, a análise e o estudo das condicións 
de seguridade e saúde no traballo.
2 Xa que corresponde á Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS) a función da vixilancia e 
control da normativa sobre prevención de riscos laborais (art. 8.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais).
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pesca pasan a recibir, xusto, a metade da formación, porque se supón que non é unha 
actividade laboral tan perigosa.
Non obstante, a falta de formación específica en PRL é unha das causas básicas máis 
frecuentes da sinistralidade laboral, tamén na pesca. Así o recoñece a Comisión Perma-
nente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) (Moreno Reyes 
e Gómez-Cano Alfaro, 2014) nas conclusións dun traballo sobre os cen accidentes 
graves e moi graves de buques pesqueiros investigados entre os anos 2008 e 2013: «As 
causas máis numerosas nos accidentes investigados están relacionadas con deficien-
cias na organización do traballo. Destaca a formación como aspecto importante para 
implementar e/ou mellorar que afecta: á competencia do traballador para desenvolver 
o seu traballo, aos métodos de traballo e ao deseño das tarefas, entre outros». 
Chama a atención que, destes cen accidentes investigados, 82 foron accidentes marí-
timos (afundimento, abordaxe, varada, incendio, inundación, envorcadura e colisión), 
mentres que 18 foron accidentes operacionais que, con todo, produciron o maior número 
de vítimas mortais (16, fronte ao total de 11 nos accidentes marítimos). Considérase, 
xa que logo, que «a formación en prevención de riscos laborais e seguridade marítima 
é a pedra angular para a mellora das condicións de seguridade e saúde dos traballado-
res da pesca» (Moreno Reyes e Gómez-Cano Alfaro, 2014). De feito, de acordo coa 
Dirección Xeral da ITSS (2006):
No sector marítimo pesqueiro a formación dos traballadores en materia de PRL adquire 
especial relevancia, e mesmo é totalmente imprescindible, por canto as situacións de 
risco inminente poden sucederse con certa frecuencia, sen que se poida recorrer con 
carácter inmediato, nin tan sequera mediato, a elementos ou sistemas que puidesen 
auxiliar. Son os tripulantes os que deben solucionar os devanditos supostos, e requiren, 
por tanto, especial formación.
Todo iso, tendo en conta que o 65,8% dos traballadores deste Sector só teñen comple-
tado estudos primarios (VV. AA., 2014).
Por tanto, podemos establecer que a falta de formación específica en prevención de 
riscos laborais tamén forma parte dos problemas estruturais da seguridade laboral na 
pesca. Canto ao custo que podería supor a capacitación dos mariñeiros en materia de 
seguridade, segundo un estudo do Instituto de Estudos Económicos da Universidade de 
Islandia (1998): «a formación de 1272 pescadores foi de 650 000 $, aproximadamente 
o 1% do custo dos accidentes», o que mostra até que punto é rendible o investimento 
en seguridade.
b) O artigo 30 do Real decreto 39/1997 afirma no seu apartado 1 que a auditoría «é un 
instrumento de xestión que persegue reflectir a imaxe fiel do sistema de prevención de 
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riscos laborais da empresa, valorando a súa eficacia e detectando as deficiencias que 
poidan dar lugar a incumprimentos da normativa vixente para permitir a adopción de 
decisións dirixidas ao seu perfeccionamento e mellora»; no apartado 4, entre tanto, 
sinala que cumprirá repetir as auditorías cada catro anos, excepto cando se realicen 
actividades incluídas no anexo I da norma, caso en que o prazo será de dous anos.
As inspeccións poden contribuír ao establecemento dunha auténtica cultura de preven-
ción. De feito, distintos estudos (Wright, Marsden e Antonelli, 2004; Levine, Toffel 
e Johnson, 2012; Lindell, 1997) poñen de manifesto as repercusións tanxibles das 
inspeccións nas condicións de saúde e seguridade nas empresas, entre elas, a redución 
das taxas de lesións tras unha inspección. Ambos os requisitos, o imperativo legal e 
a inspección, «son as principais razóns que levan as empresas a deseñar políticas de 
saúde e seguridade no traballo, e adoptar aquelas accións pertinentes», afirma a UE 
na Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Eco-
nómico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Traballo máis seguro e saudable 
para todos - Modernización da lexislación e as políticas da UE de saúde e seguridade 
no traballo. COM (2017) 12 final, pp. 14 e 17.
c) Os empresarios poderán desenvolver persoalmente a actividade de prevención cando 
se trate dunha empresa de até 10 traballadores; ou cando, tratándose dunha empresa 
que ocupe até 25 traballadores, dispoña dun único centro de traballo, a condición de 
que a empresa non estea incluída no anexo I (entre outros requisitos sen importancia 
para o noso estudo). 
Sen dúbida, sería máis lóxico que a asumise a parte traballadora, por medio da modali-
dade de traballadores designados, que á fin e ao cabo son os que saen pescar e coñecen 
mellor as condicións de traballo. Ademais, a adopción desta modalidade suporía que 
a formación destes traballadores tería que ser do dobre de horas da actual formación, 
como vimos anteriormente.
d) Os empresarios deberán constituír un servizo de prevención propio cando se trate 
de empresas que conten con máis de 500 traballadores; ou ben, tratándose de empresas 
de entre 250 e 500 traballadores, cando desenvolvan algunha das actividades incluídas 
no anexo I.
Este apartado, dado o atomizado que está o sector pesqueiro en xeral, e en Galicia en 
particular, carece de transcendencia.
Falamos de esixencias legais que suporían unha maior formación dos traballadores do 
mar e un considerable maior control por parte da Administración do sector pesqueiro; 
mais que non amparan aos traballadores do mar, en España.
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Aínda que se tratarán máis adiante outros aspectos do C188 da OIT, tamén ten que 
ver con este apartado, xa que, aínda que o seu ámbito de aplicación son os buques de 
eslora igual ou superior a 24 m, a intención da OIT é que, finalmente, se aplique de 
forma masiva ás frotas. Dispúxose un ámbito de aplicación cómodo ‒por pouco com-
prometedor‒ para obter o visto e prace do maior número de países posible, como así 
foi, e, facendo uso da súa flexibilidade, esperar ou inducir a que o devandito convenio 
se vaia aplicando de forma progresiva ao resto da frota. No entanto, unha cousa son as 
intencións e outra a realidade. E podémonos preguntar: que esforzo se espera que faga 
un país acerca dunha situación que non considera preocupante?, que esforzo se espera 
de España no tocante á ampliación voluntaria do ámbito de aplicación dun convenio a 
un sector que non xulga perigoso?

Como vemos, a falta de recoñecemento da pesca como unha actividade laboral perigosa, 
a súa falta de inclusión no anexo I do Real decreto 39/1997, ten unhas implicacións 
negativas na seguridade e saúde dos traballadores do sector pesqueiro. Porén, poden 
ofrecerse algúns datos concretos e obxectivos que confirmarían o dereito destes tra-
balladores a que a súa profesión sexa considerada como perigosa e, por tanto, a que 
sexa incluída no anexo I:

a) No ámbito internacional

A Subdirección de Seguridade e Saúde no Traballo da OIT calcula que cada ano ocorren 
no sector pesqueiro 24 000 accidentes mortais (Comité de Pesca da Organización das 
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura, 2014). Doutra parte, o 7% das 
vítimas mortais de accidentes laborais que se producen no mundo pertence á industria 
pesqueira, a pesar de que este sector representa menos do 1% da forza laboral mundial 
(VV. AA., 2014).

De compararmos as estatísticas de accidentes mortais na industria pesqueira coas 
doutras categorías ocupacionais, resulta que a pesca é unha das ocupacións máis pe-
rigosas (Comité de Pesca da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e 
a Agricultura, 2014): en Australia, entre 1982 e 1984, a taxa de mortalidade dos pes-
cadores foi 18 veces máis alta que a media nacional (143 por cada cen mil persoas ao 
ano en comparación con 8,1); en Dinamarca, de 1989 a 1996, esta taxa foi 25-30 veces 
superior á dos empregados en terra; e nos Estados Unidos, en 1996, calculouse que a 
taxa de mortalidade dos pescadores era oito veces superior á das persoas que utilizan 
vehículos de motor como medio de vida, 16 veces superior á dos bombeiros e policías 
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e máis de 40 veces superior á media nacional (Petursdottir, Hannibalsson e Turner, 
2001). Datos máis recentes (Duque, 2017) parecen confirmar esta tendencia: en 2014 
nos Estados Unidos a taxa de mortalidade na pesca foi 39 veces maior que a media 
nacional, mentres que en Irlanda foi 40 veces maior; en España, a taxa de mortalidade 
na pesca en 2014 foi 27 veces maior que a media nacional.

Aínda que os datos non son de actualidade, tampouco están tan desfasados nestes países 
considerados desenvolvidos3; en calquera caso, dannos unha idea, dentro dunha contorna 
internacional próxima, do problema da seguridade laboral na pesca que, precisamente, 
se caracteriza por manter estables os seus índices de incidencia de accidentes de tra-
ballo (VV. AA., 2014). Ademais, estes datos parecen apoiar a idea de que a inclusión 
da pesca no anexo I, de actividades perigosas, non só non suporía un disparate, senón 
que suporía unha achega á prevención de riscos laborais no sector.

b) No ámbito nacional

Defínese o índice de incidencia como o número de accidentes por cada cen mil tra-
balladores expostos; pode estar referido ao total de accidentes con baixa, ao total de 
accidentes graves ou ao total de accidentes mortais.

Fonte: elaboración propia a partir dos datos da estatística de accidentes de traballo da Dirección 
Xeral de Estatística e Análise Sociolaboral, Ministerio de Emprego e Seguridade Social, <http://
www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm>.

O risco na pesca, medido en relación coa posibilidade de ter un accidente, é algo 
maior que na construción, e ambas as actividades duplican amplamente a media 
nacional. O seu perigo en canto ás consecuencias ‒a gravidade‒ dos accidentes po-

3 A directiva marco comunitaria sobre seguridade e saúde no traballo é de 1989. Trátase da Directiva 89/391/
CEE, do Consello, do 12/06/1989, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade 
e da saúde dos traballadores no traballo.

 Índice de Duración media Porcentaxe de Porcentaxe de
 incidencia total das baixas accidentes graves accidentes mortais
 2012-2016 2012-2016 2013-2017 2013-2017
Media nacional 3137,0 29,96 0,78% 0,10%
Construción 6529,4 32,3 1,16% 0,16%
Pesca 6877,3 48,0 3,02% 0,74%
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démolo entrever ao comprobar que a duración das baixas é un 50% maior na pesca 
que na construción. Con todo, os datos son máis demoledores segundo aumenta a 
gravidade do accidente:

– a porcentaxe de accidentes graves, en comparación co total de accidentes con baixa do 
sector, é na pesca 4,5 veces superior á media nacional e 2,6 veces maior á da construción;
– a porcentaxe de accidentes mortais, en comparación co total de accidentes con baixa do 
sector, é na pesca 7,4 veces superior á media nacional e 4,6 veces maior á da construción.

c) No ámbito autonómico (Galicia)

De acordo cos datos do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (2017), os 
valores da sinistralidade laboral na pesca na Comunidade Autónoma de Galicia, e a 
súa relación con outros sectores (media nacional e construción), non varían en demasía 
con relación aos valores nacionais. O índice de incidencia total, ou sexa a frecuencia 
dos accidentes, na construción (6009,49) e na pesca (5825,82) case duplican a media 
nacional (3241,85), pero conforme aumenta a gravidade das lesións, as diferenzas van 
quedando patentes: a incidencia dos accidentes graves é case o dobre na pesca (327,53) 
que na construción (181,3), e multiplica por cinco a media nacional (66,40); mentres 
que a incidencia dos accidentes mortais na pesca (64,43) é máis de seis veces superior 
que na construción (10,19), e multiplica case por 9 a media nacional (7,39).

Con respecto ás estatísticas nacional e autonómica, os datos que expuxemos, baixo a 
epígrafe de «pesca» en realidade corresponden ao código CNAE 030, ou sexa pesca 
(031) e acuicultura (032). É de supor que, ao compartir datos cunha actividade laboral 
menos perigosa como a acuicultura, as cifras correspondentes á pesca, en canto á gra-
vidade, se reflicten suavizadas. Non só esta circunstancia de compartir datos con outra 
actividade laboral desvirtúa a realidade da pesca, tamén o fai a forma de presentalos 
por parte da Subdirección Xeral de Estatística (SXE), pois incluso a fonte dos devan-
ditos datos, os partes de accidentes de traballo, debería estar adaptada a esta peculiar 
actividade laboral. 

A falta de información precisa sobre a sinistralidade do sector tamén se podería con-
siderar un problema estrutural na seguridade laboral da pesca. Os prevencionistas, os 
investigadores, os analistas necesitan informacións sobre a sinistralidade laboral na 
pesca, sen a interferencia da acuicultura, obxecto doutros estudosos. 
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Pola súa banda, a SXE debería tratar a pesca como unha división de actividade concreta, 
no canto de como un sector (pesca e acuicultura) e mostrar os datos específicos desta 
actividade (na actualidade, das 104 táboas que mostra tan só 13 teñen un interese pre-
ventivo cando se trata de analizar a sinistralidade laboral dunha división de actividade 
concreta. A este respecto, manifestaba a FAO (Petursdottir, Hannibalsson e Turner, 
2001): «A clasificación das actividades pesqueiras como unha entidade separada está 
xustificada polas condicións de traballo únicas e perigosas que causan máis accidentes 
que en calquera outra ocupación. É preciso identificar as causas dos accidentes co fin 
de poder definir as medidas preventivas e establecer prioridades entre elas».

En definitiva, bastaría con dar cumprimento ao compromiso adquirido coa OIT, en 
concreto co seu Convenio sobre a prevención de accidentes (xente de mar), de 1970 
(C134), ratificado por España o 30/11/1971 e revisado polo Convenio sobre o traballo 
marítimo 2006 (MLC 2006), que España ratificou pola súa vez o 04/02/2010 e que 
establece, entre outros, os seguintes parámetros de cumprimento:

A autoridade competente de cada país marítimo deberá estudar os accidentes de traballo 
de forma apropiada; as estatísticas haberán de rexistrar o número, a natureza, as causas 
e os efectos dos accidentes do traballo, cunha indicación clara de en que parte do bu-
que ‒por exemplo: ponte, máquinas ou locais de servizos xerais‒ e en que lugar ‒por 
exemplo, no mar ou no porto‒ ocorre o accidente; con vistas a dispor dunha base sólida 
para a prevención dos accidentes de traballo imputables a riscos propios do emprego 
marítimo, deberán emprenderse investigacións sobre as tendencias xerais e os riscos 
que revelen as estatísticas; as estatísticas non deberán limitarse aos accidentes mortais 
ou aos accidentes que afectan ao propio buque.

E xa postos, deberíase mellorar a fonte destes datos, os partes de accidentes de traballo, 
xa que, por exemplo, non contemplan a eslora do buque nin a súa tonelaxe de rexistro 
bruto (TRB) (Orde TAS/2926/2002, do 19 de novembro, pola que se establecen novos 
modelos para a notificación dos accidentes de traballo e se posibilita a súa transmisión 
por procedemento electrónico), e, por tanto, descoñécese a normativa de aplicación, 
alén doutras casuísticas específicas desta actividade, e o seu especial medio ambiente 
laboral (lembremos que o barco é o centro de traballo as 24 horas do día).
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3. Falta de normativa

A normativa nacional e internacional sobre seguridade e saúde en buques pesqueiros 
toma como referencia, principalmente, a eslora do buque, o seu tamaño. Tamén da TRB 
depende a aplicación ou non de certa normativa, como o Convenio sobre o aloxamento 
da tripulación (pescadores), de 1966 (C126), da OIT. Tal diversidade de normativa con 
base na diferenza de tamaño non parece ter moita lóxica, como recoñece a propia Inspec-
ción de Traballo (Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, 2006):
Aínda que é certo que os barcos reúnen unha serie de particularidades tan marcadas 
en materia de prevención de riscos laborais, que os fai acredores dunha regulación 
específica na devandita materia, non é menos certo que, tradicionalmente, tanto no 
ámbito das organizacións internacionais, como a OIT ou como a OMI, ou da UE, 
e como consecuencia, na nosa normativa interna, se dotou da devandita regulación 
particular tan só aos barcos de certas dimensións, esquecendo os máis pequenos ou 
artesanais. Tal distinción non atopa ningunha xustificación, posto que a actividade é 
a mesma nos barcos de baixura […]. Por tanto, e marcado pola normativa que resulta 
de aplicación, hai que dividir os barcos segundo o seu tamaño, aplicando un ou outro 
protocolo, establecendo unha fronteira inxustificada pero necesaria.

Vexamos exemplos desta normativa:

a) A Directiva 93/103/CE, do Consello, do 23/11/1993, relativa ás disposicións 
mínimas de seguridade e de saúde no traballo a bordo dos buques de pesca, que se 
refire aos buques novos ‒construídos a partir de 1995‒ maiores de 15 m de eslora 
e aos buques existentes maiores de 18 m de eslora. Foi transposta ao ordenamento 
xurídico español por medio do Real decreto 1216/1997, do 18 de xullo, polo que se 
establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos 
buques de pesca.
A eslora media da frota pesqueira española con data do 31/12/2016 (Ministerio de 
Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, s. d.) era de 10,87 m. No caso 
de Galicia, con 4534 embarcacións, case a metade da frota española, a eslora media 
era de 8,77 m. De tomarmos como referencia o ámbito de aplicación do Real decreto 
1216/1997, buques de entre 15 e 18 m de eslora, en Galicia quedaría fóra do amparo 
desta normativa de seguridade e saúde entre o 89,8% e o 91,2% da frota pesqueira. No 
ámbito nacional, quedaría excluído entre o 80,7% e o 85% da frota. Maioritariamente 
trátase de pesqueiros dedicados ás artes menores, cunha antigüidade media de 34 anos 
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no ámbito nacional e de 33 anos no caso da frota galega, segundo datos do Censo da 
frota pesqueira operativa4.
b) A Directiva 97/70/CE do Consello, do 11/12/1997, pola que se establece un réxime 
harmonizado de seguridade para os buques de pesca de eslora igual ou superior a 24 
m, pola que a UE adoptaba as disposicións do Protocolo de Torremolinos de 1993, 
relativo ao Convenio Internacional de Torremolinos para a seguridade dos buques 
pesqueiros (1977)5. Foi transposta ao ordenamento xurídico español por medio do Real 
decreto 1032/1999, do 18 de xuño, polo que se determinan as normas de seguridade 
para cumprir polos buques pesqueiros de eslora igual ou superior a 24 m, modificado 
polo Real decreto 1422/2002, do 27 de decembro.
Como indica no propio título, destínase aos buques de a partir de 24 m de eslora, polo 
que o 93,5% da frota galega e o 92,2% da frota nacional quedarían fóra destas dispo-
sicións para a seguridade dos buques pesqueiros. No entanto, para paliar en parte este 
baleiro normativo, o Real decreto 543/2007, do 27 de abril, polo que se determinan as 
normas de seguridade e de prevención da contaminación para cumprir polos buques 
pesqueiros menores de 24 m de eslora (L), establece as normas técnicas de constru-
ción en canto a estanquidade, equipo de amarre e fondeo, estabilidade e francobordo, 
instalacións de máquinas e eléctricas, prevención, detección e extinción de incendios, 
dispositivos de salvamento, seguridade na navegación e prevención da contaminación 
que han de cumprir todas as embarcacións pesqueiras con cuberta, cuberta parcial e 
sen cuberta, menores de 24 m de eslora.
c) O Convenio sobre o traballo na pesca, 2007 (C188), da OIT. O seu obxecto, tal e 
como se define no preámbulo, é «garantir que os pescadores gocen de condicións de 
traballo decentes a bordo dos buques pesqueiros no que atinxe aos requisitos mínimos 
para o traballo a bordo, as condicións de servizo, aloxamento e comida, protección 
en materia de seguridade e saúde no traballo, atención médica e seguridade social». 
No artigo 2, ámbito de aplicación, sinala que os seus destinatarios son os pescadores 
que traballen a bordo de buques de eslora igual ou superior a 24 m, malia que se fai 
alusión, iso si, a que todos os estados membros poden estender, total ou parcialmente, 
estas disposicións aos traballadores de buques de menor eslora.
O C188 da OIT entrou en vigor en novembro de 2017, mais España aínda hoxe non o 
ratificou. Por «dificultades técnicas», afirmaba a ministra de Agricultura e Pesca, Ali-
mentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ao ser interpelada no Pleno do 

4 Dispoñible no seguinte enderezo web: <https://bit.ly/2ktk8Pf>.
5 Pode obterse máis información no enderezo web <https://bit.ly/2kr78tz>.
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Senado (Europa Press, 2016). Por tanto, o 93,5% da frota de pesca galega e o 92,2% 
da frota nacional deben esperar, en primeiro lugar, a que se superen estas dificultades 
técnicas para que sexa ratificado; e, en segundo lugar, a que España logo faga uso da 
súa potestade para estender, total ou parcialmente, as súas disposicións ás frotas de 
menor eslora.
Tamén afirmaba a ministra que España conta cunha «das lexislacións máis avanzadas do 
mundo no tocante á protección dos traballadores do mar» e que é «un país que aposta 
polos máis altos estándares de calidade e seguridade para esta actividade» (Europa Press, 
2016). Será por iso, pola avanzada lexislación sobre a protección dos traballadores do 
mar, que seis meses antes se publicaba o Acordo sectorial estatal da pesca en materia 
de prevención de riscos laborais (Resolución do 22/06/2016 da Dirección Xeral de 
Emprego), en cuxa introdución se sinala que «a pesca foi e é unha actividade laboral 
de risco elevado, que presenta unha taxa de accidentalidade por encima da doutros 
sectores considerados tradicionalmente de alto risco, como a construción, minería, 
agricultura etc.», así como que «en España, o sector da pesca rexistra un dos índices 
máis elevados de sinistralidade laboral». 
Será por iso tamén que, menos dun mes antes, o director do Instituto Social da Mariña 
(ISM) manifestaba por escrito o seu total apoio á proposta da Comisión Específica 
da Pesca para a Prevención de Riscos Laborais e Saúde Laboral, creada polo Acordo 
sectorial, de desenvolver a acción denominada «Plan nacional de sensibilización en 
seguridade e saúde no traballo para o sector pesqueiro 2017-2023», por entendelo 
«necesario e adecuado para o sector pesqueiro, xa que axudará a reducir a súa alta 
sinistralidade» (Casqueiro, 2016).
d) Convenio internacional sobre normas de formación, titulación e garda para o persoal 
dos buques pesqueiros (STCW-F), aprobado o 07/07/1995 pola Organización Marítima 
Internacional (OMI), outro organismo especializado da ONU, que nace cun obxectivo 
claro: promover a seguridade da vida humana e os bens no mar, e a protección do medio 
mariño, establecendo de común acordo normas internacionais de formación, titulación 
e garda para o persoal enrolado nos buques pesqueiros. España adheriuse a el en 2012 
(BOE nº 65, do 16/03/2012).
Salvo o capítulo III, referido á formación básica sobre seguridade que debe recibir todo 
o persoal dos buques pesqueiros, en cuxo sexto e último punto se trata a prevención de 
accidentes a bordo, o resto do STCW-F está dedicado ás competencias dos patróns e 
oficiais de buques pesqueiros de máis de 24 m de eslora. Mesmo sobre os contidos deste 
capítulo III, sinala o Convenio que «a Administración deberá determinar se se han de 
aplicar ao persoal dos buques pesqueiros pequenos [...] e de ser así, en que medida».
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d) Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar (Convenio SO-
LAS), aprobado en 1974 tamén pola OMI, cuxa finalidade principal é establecer normas 
mínimas relativas á construción, o equipamento e a utilización dos buques compatibles 
coa súa seguridade.

Aínda que na súa regra 3, sobre excepcións, establece que as súas regras «non serán 
de aplicación aos buques pesqueiros», salvo disposición expresa noutro sentido, o seu 
capítulo V, dedicado á seguridade da navegación, é en efecto de aplicación a todos 
os buques en calquera tipo de viaxe. Concrétase, no entanto, que no caso dos buques 
pesqueiros «a Administración determinará en que medida se aplican as regras da 15 á 
28», ambas incluídas, das 35 regras de que se compón este capítulo V.

4. Organización da prevención

A Directiva 89/391/CEE do Consello, do 12/06/1989, relativa á aplicación de medidas 
para promover a mellora da seguridade e da saúde dos traballadores no traballo, tamén 
coñecida como Directiva marco de seguridade e saúde laboral, transposta ao ordena-
mento xurídico español por medio da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención 
de riscos laborais, aborda no seu artigo 7 a organización dos servizos de prevención 
nas empresas. En concreto, no artigo 7.1, establece que «o empresario designará un 
ou varios traballadores para ocuparse de actividades de protección e de actividades de 
prevención dos riscos profesionais da empresa e/ou do establecemento». Así mesmo, 
no artigo 7.3 dispón que «se as competencias na empresa e/ou establecemento son 
insuficientes para organizar as devanditas actividades de protección e de prevención, 
o empresario deberá recorrer a competencias (persoas ou servizos) alleas á empresa e/
ou o establecemento».

Así pareceu entendelo a normativa española, pois o artigo 20.1 do Real decreto 39/1997 
sinala o seguinte: «Cando o empresario non conte con suficientes recursos propios para 
o desenvolvemento da actividade preventiva e deba desenvolvela a través dun ou varios 
servizos de prevención alleos á empresa, deberá concertar por escrito a prestación». 
Con todo, no seu artigo 10, referido ás modalidades de organización das actividades 
preventivas, establece: 

1. A organización dos recursos necesarios para o desenvolvemento das actividades preventivas 
será realizada polo empresario de acordo con algunha das modalidades seguintes:
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a) Asumindo persoalmente tal actividade.

b) Designando un ou varios traballadores para levala a cabo.

c) Constituíndo un servizo de prevención propio.

d) Recorrendo a un servizo de prevención alleo.

Ao determinar que os empresarios poderán optar por algunha das modalidades expos-
tas estase a deixar de priorizar os servizos propios das empresas fronte aos servizos 
alleos, tal e como establece o espírito da Directiva marco. Iso vai supor non só unha 
diminución da protección da seguridade e a saúde dos traballadores en xeral, senón 
tamén unha irregularidade na metodoloxía da avaliación de riscos no caso concreto 
dos pescadores. Baseámonos para dicir isto na lóxica de que quen mellor coñece os 
riscos e, posiblemente, quen mellor coñeza os remedios, son os propios traballadores, 
sen menoscabo do servizo técnico e de asesoramento que poden exercer os servizos 
de prevención concertados.

Nos barcos de pesca o traballo principal desenvólvese no mar, lonxe dos servizos de 
prevención alleos. Para poder levar a cabo unha avaliación de riscos nun pesqueiro é 
necesario ver como pescan os mariñeiros, baixo que circunstancias teñen que decidir 
os patróns, o lugar de traballo en activo. Require alén disto, en todos os casos, unha 
avaliación específica do ruído e as vibracións, por posto de traballo, pero co buque 
navegando, pescando. A porcentaxe de accidentes que suceden no escenario dun 
buque atracado, visitable por xente allea, é dun 10,3%, mentres que a porcentaxe de 
accidentes que suceden co buque traballando é dun 87,5%, o cal fala en por si sobre a 
posibilidade de avaliar sen embarcar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, 
2015, 2014 e 2013).

Sen dúbida, os propios traballadores son os mellores coñecedores destes aspectos. 
Non quita que os traballadores designados para a prevención de riscos laborais nun 
pesqueiro necesiten formación en materia preventiva nin que lles cumpran os servizos 
técnicos e de asesoramento dun servizo de prevención alleo, mais así a prevención 
dará máis froitos.

Neste sentido ha de interpretarse o artigo 30 da Lei 31/1995, relativo á protección e 
prevención de riscos profesionais, ao establecer no seu punto 1 o seguinte: «En cum-
primento do deber de prevención de riscos profesionais, o empresario designará un 
ou varios traballadores para ocuparse da devandita actividade, constituirá un servizo 
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de prevención ou concertará o devandito servizo cunha entidade especializada allea á 
empresa». E no seu punto 2: «Os traballadores a que se refire o parágrafo anterior cola-
borarán entre si e, de ser o caso, cos servizos de prevención». Por suposto, a modalidade 
da asunción por parte dos empresarios da actividade preventiva, se desenvolven a súa 
actividade a bordo, é igualmente válida. Ademais, non debemos esquecer o dereito á 
consulta e á participación dos traballadores en cuestións relacionadas coa prevención 
de riscos no traballo (artigos 33 e 34 da Lei 31/1995).

A este respecto, sobre a falta de prioridade dos medios propios sobre os alleos xa se 
manifestaba o Grupo Parlamentario Socialista en 2017, ao presentar á Mesa do Congreso 
dos Deputados a súa Proposición non de lei para impulsar a integración da actividade 
preventiva na empresa e mellorar a calidade na actuación dos servizos de prevención 
alleos6. Entre outras cuestións, sinálase nela que máis do 75% das empresas contratan 
servizos de prevención alleos e que iso «supón unha infrautilización da modalidade 
da integración do servizo de prevención como propio na estrutura da empresa», o que 
produciu o efecto de que «a empresa deixe de ver a xestión da actividade preventiva 
como algo propio para trasladalo aos servizos de prevención alleos». Así mesmo, de 
acordo coa devandita proposición: «Esta externalización e falta de implicación das 
empresas é aínda máis dramática se se ten en conta o defectuoso cumprimento por 
parte do servizo de prevención das súas obrigas, debido entre outras cousas ao seu 
deficiente control e á cada vez maior mercantilización do sistema». E conclúe, como xa 
expuxemos antes, que esta situación vén provocada por unha inadecuada transposición 
da Directiva marco 89/391/CEE.

Este mesmo grupo parlamentario xa presentara á Mesa do Congreso dos Deputados, en 
2016, unha Proposición non de lei para levar a cabo determinadas reformas lexislativas 
en consonancia coa estratexia española de seguridade e hixiene no traballo 2015-20207 
«para os efectos de integrar a actividade preventiva na empresa, mediante a asunción 
da prevención de forma prioritaria con recursos propios». Facilitábase o dato de que as 
pemes son as empresas que sofren maior sinistralidade laboral e achacábase isto a dous 
motivos basicamente: a insuficiente dispoñibilidade de recursos e a externalización da 
actividade preventiva. 

6 Pode consultarse no seguinte enderezo web: <https://bit.ly/2khxmyN>.
7 Pode consultarse no enderezo web <https://bit.ly/1rHn5cW>.



143

Afirmábase tamén que «a realización dun concerto cun servizo de prevención alleo 
adoita resultar menos oneroso para o empresario que a designación de traballadores», ao 
non ter que contratar unha empresa debidamente autorizada para levar a cabo a auditoría 
regulamentaria. A este respecto manifestábase a UE, na xa citada COM (2017) 12 final, 
ao lembrar que «o requisito de certificación por parte dun consultor externo para as 
avaliacións de risco preparadas polos empresarios non existe na Directiva marco, mais 
si nalgunhas disposicións nacionais, o cal supón custos directos para as empresas». 

Tamén en 2016, e en termos similares, se expresaba a Secretaría de Saúde Laboral e 
Medio Ambiente UXT-CEC (2016), cuxos membros coinciden en que «o exceso de 
externalización é unha deficiencia notable», para emendar a cal propoñen «potenciar o 
modelo de internalización preventiva», tal e como fan os países veciños como Alemaña, 
Austria, Países Baixos, Italia e o Reino Unido.

Ademais dos obvios beneficios dun modelo de internalización preventiva á hora de 
integrar a prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión das empresas, sobre 
o modelo de externalización planea a sombra da calidade dos servizos de prevención 
alleos, debido á súa excesiva comercialización e á guerra de prezos. Sen entrarmos en 
detalles, iso xa preocupaba na Estratexia española de seguridade e saúde no traballo 
2007-20128, que tiña como obxectivo 2: «a mellora da eficacia e a calidade do sistema 
de prevención, poñendo especial énfase nas entidades especializadas en prevención».

Para finalizar, vexamos como se manifestou a xustiza respecto diso. O 22/05/2003, 
na Sala Quinta do Tribunal de Xustiza da UE, dirimíase a demanda da Comisión das 
Comunidades Europeas contra o Reino dos Países Baixos por incumprir as obrigas que 
lle incumbían en virtude do Tratado constitutivo da Comunidade Europea e do artigo 
7, apartado 3, da Directiva 89/391/CEE, «ao facultar o empresario para optar libre-
mente por recorrer a servizos de saúde e de seguridade internos ou externos» (asunto 
C-441/01). O Tribunal de Xustiza da UE apreciou o seguinte:

53. Por un lado, procede lembrar que o artigo 7, apartados 1 e 3 da Directiva establece clara-
mente unha orde de prioridade no que atinxe á organización das actividades de protección e 
de prevención dos riscos profesionais no seo da empresa. Tan só cando as competencias na 
empresa sexan insuficientes deberá recorrer o empresario a competencias alleas a esta. 

8 Pode consultarse no enderezo web <https://bit.ly/2ksf3Xy>.
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54. Por outro lado, segundo se aclarou nos apartados 38 e 39 desta sentenza, a finalidade 
da Directiva é favorecer a participación equilibrada dos empresarios e dos traballadores nas 
actividades de protección e de prevención dos riscos profesionais. Por conseguinte, a mellor 
forma de garantir o efecto útil da Directiva é darlle preferencia á organización de tales activi-
dades no seo da empresa.

55. Á vista destas consideracións, permitir ao empresario que opte entre organizar as citadas 
actividades no seo da empresa ou recorrer a competencias externas a esta non contribúe a 
garantir o efecto útil da Directiva, senón que constitúe un incumprimento da obriga de asegurar 
a plena aplicación da citada directiva.

56. Diso despréndese que a alegación do Goberno neerlandés baseada no efecto útil da Di-
rectiva carece de fundamento.

57. Procede, pois, declarar que o Reino dos Países Baixos incumpriu a obrigas que lle atanguen 
en virtude do artigo 7, apartado 3, da Directiva, ao non recoller, na súa lexislación nacional, o 
carácter subsidiario do recurso ás competencias alleas á empresa para garantir as actividades 
de protección e de prevención dos riscos profesionais nesta. 

Por causa desta sentenza, 11 estados membros modificaron a súa lexislación, entre eles os 
Países Baixos; con todo, posto que non todas as deficiencias sinaladas pola Comisión das Co-
munidades Europeas foron recoñecidas polos estados membros, esta presentou varios casos 
ante o Tribunal de Xustiza, entre eles, contra España9.

Concretando, podemos establecer como un problema estrutural, e ilegal, nas empresas 
en xeral, a falta de prioridade da internalización da prevención, coas consecuencias 
negativas que iso comporta para a seguridade e a saúde dos traballadores. Pero, ademais, 
no caso do sector pesqueiro, resultaría unha irregularidade na metodoloxía da avaliación 
de riscos por parte dun servizo de prevención alleo que non embarcase técnicos, espe-
cialistas en seguridade laboral, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada 
para avaliar «cada un dos postos de traballo» (artigo 4 do Real decreto 39/1997), de 
maneira que se puidese cumprir o precepto legal que establece que «o procedemento 
de avaliación utilizado deberá proporcionar confianza sobre o seu resultado» (artigo 
5.2 do Real decreto 39/1997), aspecto absolutamente imposible de conseguir se non se 
estuda, mediante a observación, a cada traballador/a no seu posto de traballo específico. 

9 Véxase a Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e 
Social Europeo e ao Comité das Rexións sobre a aplicación práctica das disposicións das directivas de 
saúde e seguridade no traballo 89/31 (Directiva marco), 89/654 (lugares de traballo), 89/655 (equipos de 
traballo), 89/656 (equipos de protección individual), 90/269 (manipulación manual de cargas) e 90/270 
(pantallas de visualización). COM (2004) 62 final, p. 9.
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A este respecto, non podemos obviar as dúbidas que expertos na materia (Secretaría de 
Saúde Laboral e Medio Ambiente UXT-CEC, 2016) expoñen sobre algúns servizos de 
prevención mancomunados, que legalmente son considerados como recursos propios, 
mais que en realidade están a funcionar como servizos de prevención alleos encubertos.
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Resumo

Un dos medios máis importantes que teñen as empresas para prover os traballadores das ferramen-
tas que lles permitan un axeitado desempeño é a capacitación. Porén, en México, na súa maioría 
(87,4%), as micro, pequenas e medianas empresas (mipemes) non forman o seu persoal, cando 
son un dos principais axentes de creación de emprego e eixe reitor do crecemento e o desenvolve-
mento económico das nacións. Xa que logo, resulta imperante determinar as causas que motivan 
os empresarios para poñer en marcha programas de capacitación. 

Neste traballo estúdase como os factores psicolóxicos (sentido de pertenza, autoeficacia, autolidera-
do e impacto) inflúen na implementación de programas formais de capacitación e desenvolvemento 
nas mipemes mexicanas. Os resultados da nosa investigación reflicten que o 10% das empresas 
enquisadas carecen de programas de capacitación, mentres que o 90% forma os seus empregados 
cando menos ocasionalmente; só o 21% conta con programas permanentes de capacitación. Así 
mesmo, indican hai unha correlación positiva e significativa entre o autoliderado e a presenza de 
programas formais de capacitación dentro da empresa. Tamén se atopou que os factores psico-
lóxicos mencionados explican nun 25,8% dos casos a implementación de programas formais de 
capacitación nas mipemes.

Palabras chave: capacitación, emprendedores, mipemes.

Abstract

One of the most important means that companies have to provide workers with the tools they 
need to perform adequately is training, but mostly (87.4%), MSMEs (micro, small and medium 
enterprises) not trained its staff and being the MSMEs one of the main actors in the creation of 
employment and guiding the growth and economic development of nations, It is imperative to 
determine the causes that motivate employers to implement training programs, so the objective 
of this work is to determine how psychological factors influence the implementation of formal 
training and development programs in MSMEs.

The results indicate that there is a positive and significant correlation between self-leadership 
with the presence of formal training programs within the company. 10% of the companies sur-
veyed never trained, while 90% trained their employees at least occasionally, although only 21% 
with permanent training programs. Likewise, it was found that the psychological factors (sense 
of belonging, self-efficacy, self-leadership and impact) explain in 25.8% the implementation of 
formal training programs in MSMEs.

Keywords: Training, Entrepreneurship, MSMEs.
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1. Introdución

No ámbito mundial as micro, pequenas e medianas empresas (mipemes) teñen gran 
relevancia na economía das nacións, xa que promoven a creación de empregos, así 
como o desenvolvemento e o crecemento económicos (Banco Mundial, 2016). En Mé-
xico as mipemes representan o 99,8% do total de unidades económicas. A súa achega 
ao produto interior bruto ascende ao 52% e o 72% dos empregados formais traballan 
nunha destas empresas (Comisión Nacional para o Uso Eficiente da Enerxía de México, 
2017). Por tanto, o estudo das mipemes e a busca da mellora do seu funcionamento é 
de vital importancia.

A capacitación dos traballadores é o instrumento que permite ás empresas responder 
ás demandas do mercado e, ao mesmo tempo, axuda a dar cohesión ás áreas e persoas 
dentro da organización. A pesar de que existen antecedentes, é coa revolución indus-
trial que se volve unha necesidade para lograr que o persoal sexa eficiente e produtivo 
(Zarazúa e Espinosa, 2010). O seu obxectivo fundamental é prover ferramentas para 
que os suxeitos desempeñen as súas actividades na realidade da contorna laboral (VV. 
AA., 2016). Ademais, tamén permite que os traballadores estean máis comprometidos 
tanto individualmente como no traballo en equipo (Rueda, Jiménez, e Sánchez, 2015).

Así as cousas, neste traballo examinaremos como os factores psicolóxicos (sentido de 
pertenza, autoeficacia, autoliderado e impacto) inflúen na posta en marcha de progra-
mas formais de capacitación e desenvolvemento nas mipemes. O artigo estrutúrase 
en cinco seccións, a primeira das cales é esta introdución, onde se formula e xustifica 
o interese do obxecto de estudo. Na segunda esbózase un panorama do estado actual 
da literatura nos temas das mipemes, a capacitación e os factores psicolóxicos abor-
dados. Na terceira tratamos a metodoloxía usada na investigación. Na cuarta sección 
preséntanse e discútense os resultados obtidos, e, finalmente, na quinta recollemos as 
conclusións a que chegamos.

2. Marco teórico

2.1. As pequenas e medianas empresas (mipemes) en México

A pesar de que non existe un consenso, polo xeral as empresas que teñen entre 10 e 250 
empregados son consideradas pemes, mentres que aquelas con menos de cinco entran na 
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categoría das microempresas (Organización Mundial do Comercio, 2016). En México 
tómanse en conta, ademais, a facturación anual e o sector a que pertence a empresa, 
de conformidade co Acordo do 25/06/2009 polo que se establece a estratificación das 
micro, pequenas e medianas empresas1. Entre tanto, na Unión Europea (UE) non se 
estima o sector, senón que xunto co número de empregados e a facturación anual se 
inclúe como criterio de clasificación o balance xeral, de acordo co Regulamento (UE) 
n.º 651/2014 da Comisión, do 17/06/2014, polo que se declaran determinadas catego-
rías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do 
Tratado2. Pode verse unha comparación na Táboa 1:

Táboa 1. Comparativa da clasificación das mipemes na UE e México

M€: millóns de euros. M$: millóns de pesos.
Fonte: Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17/06/2014; e Acordo do 25/06/2009 polo 
que se establece a estratificación das micro, pequenas e medianas empresas.

Malia que a maioría das teorías económico-administrativas se centran en como se 
comportan as grandes empresas (Valdés e Sánchez, 2012), sen tomar en consideración a 
relevancia que as mipemes teñen en México e no mundo, estas son un factor fundamental 
no desenvolvemento da sociedade e un dos principais motores da economía de México 
(Instituto Nacional de Estatística e Xeografía, Instituto Nacional do Emprendedor e 
Banco Nacional de Comercio Exterior de México, 2016). Porén, a súa esperanza de 

   Unión Europea   México
 Categoría Número de Volume de Balance Número de Sector Facturación
 empresarial empregados negocio xeral empregados  anual
     51-250 Industrial 
 Mediana 51-250 Até 50 M€ Até 43 M€ 31-100 Comercial 100,01-200 M$
     51-100 Servizos 
     11-50 Industrial 
 Pequena 11-50 Até 10 M€ Até 10 M€ 11-30 Comercial 4,01-100 M$ 
     11-50 Servizos 
      Industrial 
 Micro > 10 Até 2 M€ Até 2 M€ 0-10 Comercial 4 M$
      Servizos 

    

1 Pode consultarse no seguinte enderezo web: <https://bit.ly/2klCKAY>.
2 Pode consultarse no enderezo web <https://bit.ly/2s8abrd>.
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vida é de media de 7,7 anos e a probabilidade de que sobrevivan ao primeiro ano de 
actividade é do 64% (véxase a Táboa 2), situación que se atopa particularmente agravada 
nas entidades de Baixa California, Baixa California Sur, Sonora, Coahuila de Zaragoza, 
Novo León, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Cidade de México, Tabasco, Campeche e 
Quintana Roo (Instituto Nacional de Estatística e Xeografía de México, 2015).

Táboa 2. Esperanza de vida das mipemes en México, por sector

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Xeografía de México (2015).

Así mesmo, de acordo cos datos do Instituto Nacional de Estatística e Xeografía de 
México (2015), canto menos empregados ten unha peme, menor é tamén a súa espe-
ranza de vida, como se reflicte na Táboa 3: aquelas con até dous empregados teñen 
unha esperanza de vida de 6,9 anos, mentres que no caso daquelas que contan con entre 
21-100 empregados é de 22 anos. Cabe salientarmos que as pemes con maior esperanza 
de vida son as que teñen entre 16-20 empregados.

Táboa 3. Esperanza de vida das pemes en México, segundo o número de empregados

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Xeografía de México (2015).

  Probabilidade de  
 Sector supervivencia durante  Esperanza de vida en anos
  o primeiro ano de vida 
 Produción 0,68 9,5
 Comercio 0,62 6,6
 Servizos (excepto servizos financeiros) 0,64 8,0
 Total 0,64 7,7

  Probabilidade de  
 Sector supervivencia durante  Esperanza de vida en anos
  o primeiro ano de vida 
 0-2 0,62 6,9
 3-5 0,68 8,4
 6-10 0,83 15,0
 11-15 0,82 20,7
 16-20 0,85 23,3
 21-30 0,88 22,0
 31-50 0,91 22,0
 51-100 0,93 22,0
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Tamén de acordo cos datos do Instituto Nacional de Estatística e Xeografía de México 
(2016), respecto á formación educativa dos empregados das mipemes, as microem-
presas son as que contratan maior cantidade de persoas sen estudos (3,6%). Conforme 
aumenta o tamaño da empresa, diminúe a cantidade de persoas sen estudos que traballan 
nela. Pola súa vez, a menor porcentaxe de persoas contratadas con educación superior 
atópase nas medianas empresas (18%); a maior téñena as pequenas empresas (20,9%). 
O groso da poboación ocupada nas distintas mipemes está formado por persoas con 
educación básica, que representan cando menos o 46,5% dos seus traballadores (véxase 
a Gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución do persoal ocupado de acordo co seu grao de escolaridade e o tamaño 
da empresa

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Xeografía de México (2016).

2.2. Capacitación

A globalización e o acelerado desenvolvemento científico e tecnolóxico que caracterizan 
a sociedade desde finais do século XX fixeron xurdir nas empresas a necesidade de contar 
con capital humano capaz de responder aos constantes cambios sociais (Salgado-Cruz, 
Gómez-Figueroa, e Juan-Carvajal, 2017), e converteron a capacitación nun elemento 
chave para o éxito empresarial, pois demostrouse que formar os empregados permite 
utilizar de xeito mais eficaz os recursos3, e cando os traballadores gozan de liberdade 
para aplicar os coñecementos adquiridos na capacitación a produtividade se incrementa 
(Zarazúa, 2014). Existen ademais outros beneficios asociados coa capacitación, entre 

3 Por exemplo, no estudo realizado por Rueda, Jiménez e Sánchez (2015) en 108 empresas baseadas en 
proxectos, evidenciouse que existe unha relación positiva e estatisticamente significativa entre a capacita-
ción e a eficiencia dos proxectos.
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os que destacan o incremento da produtividade tecnolóxica (Padilla e Juárez, 2006), 
o impulso da aprendizaxe e a mellora na competitividade (Zarazúa e Espinosa, 2010) 
(véxase a Figura 1).

No caso de México, xa o artigo 123 da Constitución Política dos Estados Unidos Me-
xicanos, de 1917, establecía a obriga de que as empresas capacitasen os seus traballa-
dores, mais é a partir de 1978 que a formación pasa a entenderse como un un dereito 
dos traballadores e adquire importancia na optimización do ecosistema empresarial 
mexicano (Pérez, Zambrano e Gómez, 2016). Así, o Plan nacional de desenvolvemento 
2013-20184 considera como unha das súas principais liñas de acción para o fomento 
do emprego a consolidación de políticas públicas que promovan tanto a capacitación 
como a empregabilidade dos traballadores nas empresas.

No entanto, e a pesar dos beneficios palpables da capacitación, a gran maioría das 
mipemes non forma o seu capital humano. Segundo as informacións obtidas polo Ins-
tituto Nacional de Estatística e Xeografía de México (2016), só o 12,6% do total das 

Figura 1. Beneficios da capacitación

Fonte: elaboración propia con base en Padilla e Juárez (2006); e Zarazúa e Espinosa (2010).

4 Pode consultarse no enderezo web <https://bit.ly/2G6DKjd>.
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mipemes o fai. As que imparten máis capacitación son as medianas empresas (73%), 
e as que menos as microempresas (11,5%) (véxase a Gráfica 2).

Gráfica 2. Capacitación impartida polas mipemes, de acordo co tamaño da empresa

Fonte: Instituto Nacional de Xeografía e Estatística de México (2016).

2.3. Factores psicolóxicos

Nesta sección recóllense da literatura os conceptos de tipo cognitivo que se caracte-
rizan por ser procesos ou estados psicolóxicos que os empregados experimentan no 
desempeño diario do seu labor. 

a) Sentido de pertenza: refírese a un sentimento de propiedade psicolóxica desenvol-
vido polos individuos nun plano multidimensional que repercute nun maior sentido 
da responsabilidade e do significado do posto e os resultados da organización (Lee e 
Koh, 2010).
b) Autoeficacia: supón unha influencia dinámica entre comportamento, coñecemento 
e contorna, e ten a ver coa confianza dos individuos en que serán capaces de efectuar 
unha determinada tarefa con suficiente destreza, cando así o decidan (Soler, Fernán-
dez-Valera e Meseguer, 2017). É un concepto que provén da teoría social cognitiva.
c) Autoliderado, tamén chamado superliderado: refírese ao influxo que os individuos 
exercen sobre si mesmos para lograr motivarse. Con isto os empregados senten que 
marcan unha diferenza no éxito da organización. Os líderes formais recoñecen o valor 
da educación e a competitividade, os empregados desenvolven sentido de pertenza 
e o traballo vólvese estimulante a través da identificación en lugar de por medio de 
recompensas ou castigos (Martínez, Melgoza, Noriega e García, 2016).
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d) Impacto: comporta distinguir que o desempeño no traballo supón unha diferenza 
nos resultados da organización, sen importar a posición do posto no organigrama (Or-
gambídez-Ramos, Moura e De Almeida, 2017). Esta noción está tomada do modelo 
de empoderamento da teoría de Spreitzer (1996).

3. Metodoloxía

A nosa investigación tivo un enfoque cuantitativo, cun deseño transversal e non expe-
rimental, mediante unha análise descritiva, correlacional e de regresión lineal. O seu 
obxectivo foi determinar como os factores psicolóxicos antes mencionados (sentido 
de pertenza, autoeficacia, autoliderado e impacto) inflúen na posta en marcha de pro-
gramas formais de capacitación e desenvolvemento dos traballadores nas mipemes 
mexicanas. Con este fin, determinouse un tamaño de mostra de 80 microempresas da 
cidade de Celaya, en que o suxeito de estudo foron as persoas encargadas de dirixilas, 
ben as propietarias ou ben as xerentas.

Para a recollida de informacións utilizouse un instrumento que constou de tres seccións: 
a primeira sobre os datos xerais da empresa; a segunda tocante á persoa propietaria ou 
xerenta; e a terceira, por último, con 13 ítems para responder segundo unha escala de 
Likert e recoller as variables observables dos factores psicolóxicos. Ademais, levouse a 
cabo unha análise de fiabilidade alfa de Cronbach, en que se obtivo un valor de 0,880, o 
que mostra que unha gran proporción da varianza do instrumento é atribuíble ao factor 
principal que corre a través da proba e, por tanto, pode asumirse que o instrumento é 
confiable. 

Táboa 4. Análise de fiabilidade alfa de Cronbach

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.
Con base na literatura, traballamos sobre as seguintes hipóteses:

a) H1: o sentido de pertenza mantén unha relación positiva coa implementación de 
programas formais para a capacitación e o desenvolvemento do persoal.
b) H2: a autoeficacia incide positivamente na implementación de programas formais 
para a capacitación e o desenvolvemento do persoal.

 Alfa de Cronbach Número de elementos
 0,880 13
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c) H3: o autoliderado incide positivamente na implementación de programas formais 
para a capacitación e o desenvolvemento do persoal.
d) H4: o impacto incide positivamente na implementación de programas formais para 
a capacitación e o desenvolvemento do persoal.
e) H5: os factores psicolóxicos (sentido de pertenza, autoeficacia, autoliderado e 
impacto) inflúen na implementación de programas formais de capacitación e desen-
volvemento nas mipemes.

Figura 2. Modelo de investigación

Fonte: elaboración propia con base en Lee e Koh (2010); Martínez, Melgoza, Noriega e García 
(2016); Soler, Fernández-Valera e Meseguer (2017) e Spreitzer (1996).

4. Resultados

4.1. Caracterización da mostra

O 49% das empresas estudadas son empresas familiares, mentres que o 41% teñen 
un/unha único/a dono/a. No resto dos casos, trátase de sociedades mercantís (véxase 
a Gráfica 3).

Gráfica 3. Distribución da mostra de acordo co tipo de empresa

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.



157

Respecto da súa antigüidade, o 45% delas ten menos de 10 anos, e o 15% ten cando 
menos 20 anos (véxase a Gráfica 4). 

Gráfica 4. Distribución da mostra de acordo coa antigüidade das empresas

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

Canto ao sector a que pertencen, o 65% das unidades económicas enquisadas está de-
dicado á actividade comercial e o 25% aos servizos; só o 1% se ocupa de actividades 
industriais (véxase a Gráfica 5).

Gráfica 5. Distribución da mostra de acordo co sector das empresas

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

En relación co sexo da persoa propietaria ou xerenta da empresa, o 61% son homes e 
o 39% mulleres (véxase a Gráfica 6).
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Gráfica 6. Distribución da mostra de acordo co sexo da persoa propietaria ou xerenta

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

No tocante á capacitación que lles fornecen aos seus empregados, o 21% das empresas 
conta con programas formais, o 69% imparte formación de maneira intermitente con 
maior ou menor frecuencia e o 10% nunca a ofrece (véxase a Gráfica 7).

Gráfica 7. Distribución da mostra de acordo coa frecuencia en que as empresas imparten 
capacitación

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

O 45% das persoas que dirixen as empresas (xerentas ou donas) dedícanlles máis de 
40 horas semanais, mentres que o 38% se ocupa delas 10 horas ou menos, o que suxire 
que non se trata da súa actividade principal (véxase a Gráfica 8).
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Gráfica 8. Distribución da mostra de acordo co número de horas dedicadas á empresa por 
quen a dirixe

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

Respecto das razóns polas que se decide emprender, o 34% das persoas propietarias 
ou xerentas das empresas enquisadas ten unha aspiración meramente económica, pois 
espera gañar diñeiro, saír da pobreza ou do desemprego. O 32% emprende para ser a 
súa propia xefa. Finalmente, o 34% botou a andar a súa empresa buscando desenvolver 
as súas ideas ou capacidades (véxase a Gráfica 9).

Gráfica 9. Distribución da mostra de acordo coas aspiracións dos emprendedores

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

Finalmente, os motivos polos cales se emprende un negocio son nun 41% dos casos 
alleos ao propio negocio, é dicir, o que se busca ao emprender é unha fonte de ingre-
sos, ser o/a propio/a xefe/a ou ben o benestar da familia ou o éxito doutros. Con todo, 
nunha porcentaxe do 59% as empresas inícianse por causas relacionadas co propio 
emprendemento, xa sexa porque se conta con habilidades empresariais que desexan 
explotarse, porque se detectou unha oportunidade de negocio ou ben porque se desexa 
facer unha contribución social (véxase a Gráfica 10).



160

Gráfica 10. Distribución da mostra de acordo cos motivos para emprender

Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

4.2. Análise de correlación

Realizouse unha análise de correlación de Pearson para medir a relación existente entre 
os factores psicolóxicos e o feito de que as mipemes conten ou non con programas 
formais de capacitación e desenvolvemento dos seus traballadores. 

Os resultados indican que existe unha correlación bilateral positiva e significativa 
entre os factores psicolóxicos, mais, coa excepción do autoliderado, que mantén unha 
relación positiva de baixa intensidade e significativa, non gardan ningunha relación coa 
implementación de programas de capacitación (véxase a Táboa 5). É dicir, maniféstase 
unha tendencia a que existan programas formais de capacitación e desenvolvemento 
dos traballadores cando a persoa propietaria ou xerenta da empresa percibe que estes 
son capaces de levar a cabo os seus traballos de inicio a fin por si mesmos, sen nece-
sidade da súa supervisión.

4.3. Análise de regresión lineal

Para coñecer se os factores psicolóxicos (sentido de pertenza, autoeficacia, auto-lide-
rado e impacto) inflúen na posta en marcha de programas formais de capacitación e 
desenvolvemento nas mipemes realizouse unha proba de regresión lineal. Nos resul-
tados atopouse que tales factores, percibidos polos empresarios nos seus empregados, 
explican nun 25,8% dos casos a implementación destes programas (véxase a Táboa 6)

Na Táboa 7 obsérvase que existe unha regresión lineal significativa (F = 6,505, sig. 
= 0,000), entre os programas formais de capacitación, que constitúen a variable de-
pendente, e os factores psicolóxicos (sentido de pertenza, autoeficacia, autoliderado e 
impacto) que son o conxunto de variables independentes.
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Táboa 5. Análise de correlación de Pearson

* A correlación é significante ao nivel 0,05 (bilateral).
** A correlación é significativa ao nivel 0,01 (bilateral).
Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

Correlacións Sentido de Autoeficacia Autoliderado Impacto Programas de
 pertenza    capacitación
Sentido de pertenza 1 — — — —
Autoeficacia 0,731** 1 — — —
 0,000    
Autoliderado 0,393** 0,561** 1 — —
 0,000 0,000   
Impacto 0,502** 0,603** 0,623** 1 —
 0,000 0,000 0,000  
Programas de -0,186 0,145 0,266* 0,188 1
capacitación 0,098 0,199 0,017 0,095 

  

Táboa 6. Regresión lineal en función dos factores psicolóxicos

a: variables preditora: constante, sentido de pertenza, autoeficacia, autoliderado e impacto.
b: variable dependente: cóntase con programas formais para a capacitación e o desenvolvemento 
do persoal.
Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

 Modelo R R cadrado R cadrado corrixido Erro típico da estimación
 1 0,508a 0,258 0,218 1,332
  

 Modelo  Suma de cadrados gl Media cuadrática F Sig.
  Regresión 46,155 4 11,539 6,505 0,000b
 1 Residual 133,033 75 1,774 — —
  Total 179,188 79 — — —

  
Táboa 7. Relación entre os programas formais de capacitación e os factores psicolóxicos

a: variable dependente: cóntase con programas formais para a capacitación e o desenvolvemento 
do persoal.
b: variables preditoras: constante, sentido de pertenza, autoeficacia, autoliderado e impacto.
Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.
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Na seguinte ecuación e na Táboa 8 móstranse os coeficientes da variable dependente (cóntase con 
programas formais de capacitación e desenvolvemento) respecto das variables independentes (fac-
tores psicolóxicos).

Programas de capacitación = 3,257 – 1,118SP + 0,758AE + 0,330AL+0,276IM

Onde SP é sentido de pertenza; AE autoeficacia; AL autoliderado e IM impacto.

Táboa 8. Coeficientes da variable dependente con respecto ás variables independentes

a: variable dependente: cóntase con programas formais para a capacitación e desenvolvemento do 
persoal
Fonte: elaboración propia con base nos datos obtidos mediante o software SPSS18.

5. Conclusións

Este traballo tivo por obxectivo determinar como os factores psicolóxicos (sentido de 
pertenza, autoeficacia, autoliderado e impacto) inflúen na implementación de programas 
formais de capacitación e desenvolvemento nas mipemes mexicanas, pescuda en que 
atopamos que, a diferenza do índice nacional, dun 12,6% de empresas que imparten 
capacitación aos seus empregados, o 90% das mipemes enquisadas capacitan os seus 
empregados cando menos ocasionalmente, aínda que só o 21% conta con programas 
permanentes de capacitación. Doutra banda, unicamente o 10% das mipemes estudadas 
nunca forma os seus traballadores.

Respecto das hipóteses expostas, velaquí os nosos resultados:

a) H1: o sentido de pertenza mantén unha relación positiva coa implementación de 
programas formais para a capacitación e o desenvolvemento do persoal. Non se atopou 
ningunha evidencia que suxira que existe unha relación entre ambas as variables, polo 
que a hipótese se rexeita.

Modelo Coeficientes non estandarizados Coeficientes tipificados t Sig.
 B Erro típico Beta  
Constante 3,257 1,176  2,769 0,007
Sentido de pertenza -1,118 0,258 -0,638 -4,332 0,000
Autoeficacia 0,758 0,298 0,422 2,542 0,013
Autoliderado 0,330 0,222 0,199 1,485 0,142
Impacto 0,276 0,297 0,130 0,930 0,355
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b) H2: a autoeficacia incide positivamente na implementación de programas formais 
para a capacitación e o desenvolvemento do persoal. Non se atopou evidencia de que 
exista unha relación positiva entre a autoeficacia e a implementación de programas 
formais de capacitación; por tanto, esta hipótese rexéitase.
c) H3: o autoliderado incide positivamente na implementación de programas formais 
para a capacitación e o desenvolvemento do persoal. Atopouse que existe unha relación 
positiva entre ambas as variables, polo que a hipótese se acepta.
d) H4: o impacto incide positivamente na implementación de programas formais para 
a capacitación e o desenvolvemento do persoal. Rexéitase, xa que non se atopou nin-
gunha evidencia da relación entre estas variables.
e) H5: os factores psicolóxicos (sentido de pertenza, autoeficacia, autoliderado e im-
pacto) inflúen na implementación de programas formais de capacitación e desenvolve-
mento nas mipemes. Acéptase parcialmente, debido a que as variables independentes 
só explican o 25,8% dos casos da variable dependente.

A validez dos resultados está limitada ao universo estudado, o que suxire a pertinencia 
de futuras investigacións que repitan a mesma análise en diferentes poboacións para 
confirmar ou refutar os resultados aquí expostos. Así mesmo, requírese de estudos 
máis profundos que analicen as razóns polas cales as empresas deciden ou non poñer 
en marcha programas formais de capacitación, co fin de poder crear as estratexias 
adecuadas que os fomenten de maneira axeitada e permitan aos xerentes ou propieta-
rios das mipemes aproveitar os beneficios relacionados coa capacitación. Finalmente 
aconséllase repetir o estudo en empresas pequenas, medianas e grandes para atopar as 
posibles diferenzas no seu comportamento.
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Resumo

A globalización trouxo consigo retos económicos, sociais e ambientais que foron asimilados de 
forma diferente por diferentes países. A internacionalización das economías iniciou un camiño 
que require adaptar as estruturas nacionais ao novo contexto como a única forma de lograr un 
crecemento sustentable e mellorar o nivel de vida da cidadanía. Porén, a recente crise económica 
creou un escenario máis complexo en que implantar estas adaptacións. 

Este traballo estuda a evolución da internacionalización da economía española desde unha 
perspectiva histórica e económica, centrándose en especial na Estratexia de internacionalización 
da economía española 2017-2027, elaborada polo Ministerio de Industria, Economía e Compe-
titividade segundo as directrices propostas pola Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos 
emprendedores e á súa internacionalización, e tendo en conta os datos proporcionados polos 
indicadores de internacionalización en España, principalmente a situación e a evolución dos 
diferentes títulos do saldo de pagamentos. As conclusións mostran un progreso substancial nas 
últimas décadas, mais ao tempo revelan certos desafíos aínda pendentes de resposta.

Palabras chave: internacionalización, Lei 14/2013, emprendedores, emprego xuvenil, Estratexia 
de internacionalización da economía española.

Abstract
Globalization has brought economic, social and environmental challenges that have been assim-
ilated differently by different countries. The internationalization of economies has begun a path 
that requires the adaptation of national structures to the new international context as the only 
way to achieve sustainable growth and improve the standard of living of its citizens. The recent 
economic crisis has created a more complex scenario in which to implement these adaptations. 

This paper studies the evolution of the internationalization of the Spanish economy from a 
historical and economic perspective, focusing especially on the Strategy of Internationaliza-
tion of the Spanish Economy 2017-2027, prepared by the Ministry of Industry, Economy and 
Competitiveness, according to the proposed guidelines by Law 14/2013, of September 27, to 
support entrepreneurs and their internationalization, in light of the data provided by the interna-
tionalization indicators in Spain, mainly the situation and the evolution of the different headings 
of the balance of Payments. The conclusions show substantial progress in the last decades, but 
they reveal certain challenges still pending.

Keywords: Internationalization, Law 14/2013, Entrepreneurs, Youth employment, Internation-
alization Strategy of the Spanish Economy.
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1. Introdución

A internacionalización é a capacidade que unha economía ten para relacionarse, no 
ámbito económico, coa do resto dos países nun contexto de economía aberta, polo que 
está intimamente relacionada coa globalización (Mankiw, 2004). A teoría económica 
comprendeu e interpretou esta situación xa desde os clásicos, primeiramente coa teoría 
da vantaxe absoluta de Adam Smith, completada máis adiante coa teoría da vantaxe 
comparativa de David Ricardo, e despois sistematizada polos suecos Eli Heckscher e 
Bertil Ohlin e formalizada por Paul Samuelson, o que deu orixe ao chamado modelo 
HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson); e evidenciou, ademais, que o comercio interna-
cional é bo para os países involucrados. Isto significa que hai un interese en promover 
unha maior internacionalización económica, aínda que estes procesos están ligados 
principalmente ás accións empresariais. 

A internacionalización dun país en particular refírese a un concepto máis amplo, que 
inclúe unha estratexia deseñada para o sistema económico xeral do devandito país, a 
cal consiste fundamentalmente en determinadas políticas que promoven esta interna-
cionalización. 

Os mercados internacionais son unha fonte esencial de crecemento nun contexto de 
globalización caracterizado pola progresiva integración dos mercados. Proba diso é 
que, hoxe, un de cada catro postos de traballo en España depende da actividade de 
empresas internacionais. A crise económica puxo de manifesto que as empresas inter-
nacionalizadas tiñan un mellor desenvolvemento e, como consecuencia, a importancia 
da internacionalización como factor de crecemento e diversificación de riscos. Estas 
empresas experimentaron ganancias de produtividade e melloras na xestión, amais de 
gozar dun mellor acceso ao financiamento, e son, en definitiva, as que teñen a maior 
capacidade de medrar e xerar emprego. Así, a internacionalización é vista, máis que 
nunca, como unha peza chave do crecemento económico no longo prazo da economía 
española, debido á súa relación coa competitividade e os aumentos de produtividade.

Unha economía aberta está relacionada coa do resto de países nos mercados mundiais 
de bens e servizos e nos mercados financeiros internacionais, polo que é vital ter un 
coñecemento exacto dos posibles desequilibrios que se producen. Á súa vez, para gozar 
deste control cómpre contar cun rexistro sistemático de todas as transaccións co exterior 
(Rojo, 1993). O devandito rexistro non é outra cousa que a balanza de pagamentos, 
cuxa importancia é fundamental. 
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O potencial de crecemento dunha economía está condicionado polo saldo da balanza 
de pagamentos, e o seu límite está acoutado pola capacidade de financiar o déficit da 
balanza de conta corrente (BCC) e o saldo de capital (BCK), salvo que os déficits ex-
ternos permanentes poidan ser financiados. Hai un límite de déficit público e un límite 
da débeda en relación co produto interior bruto (PIB) sobre os que os mercados inter-
nacionais deixan de amosar confianza na economía e restrinxen o seu financiamento. 
Neste caso poden aparecer problemas serios para o financiamento internacional, que, 
ademais, debería afrontar taxas de interese moi elevadas, as cales afastarían aínda máis 
as posibilidades de crecemento dos países.

Os límites a que nos referimos non están estritamente definidos, pero segundo o Pacto de 
estabilidade e crecemento da Unión Europea (UE), adoptado en 1997, tras a introdución 
do euro, para garantir a continuidade da mesma disciplina fiscal que fora establecida 
entre os candidatos á adhesión á moeda única, non deben ser superiores ao 3% do PIB 
para o déficit nin ao 60% do PIB da débeda pública1.

Desde a súa entrada en vigor o mencionado pacto sufriu varios cambios. En concreto, 
foi modificado, basicamente, en 2005 e 2011, aínda que se foron adoptando tratados e 
regulamentos paralelos, logo do conflito entre os distintos países para impoñer a súas 
doutrinas; tamén para lles facer fronte ás necesidades de gasto público que xurdiron 
como resultado da crise económica que comezou no sector financeiro en agosto de 
2007, transformada en global co crack de setembro de 2008 pola caída de Lehman 
Brothers. En consecuencia, a política fiscal da UE consiste hoxe nun conxunto de 
normativas, cunha serie de regulamentos, mais cun carácter de soft law, como proba o 
feito de que todos os países membros incumpriron os criterios do Pacto ‒agás Suecia 
e Estonia‒ nalgunha ocasión desde a súa entrada en vigor, sen que se lles impuxese 
ningunha pena (Calongue, 2017).

A maior ou menor internacionalización dunha economía ten unha influencia significativa 
no emprego. Após a crise que comezou en 20072, o Goberno español intenta promover 
o emprendemento e a internacionalización empresarial mediante a promulgación da 

1 O fundamento xurídico do Pacto de estabilidade e crecemento da UE atópase nos artigos 99 e 104 do 
Tratado de Maastricht, actuais artigos 121 e 126 do Tratado de Funcionamento da UE. Consiste nunha 
supervisión fiscal dos países membros e nun réxime de sancións polo seu incumprimento.
2 España sufriu unha forte e longa crise económica con consecuencias sociais graves. No período 2008-
2012 case 1,9 millóns de empresas foron destruídas, máis do 99,5% con menos de 20 empregados, fronte 
á creación de 1,7 millóns de empresas, a pesar da grave situación do paro en España (Lei 14/2013).
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Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionali-
zación, en cuxo preámbulo afirma que «a situación en España vólvese especialmente 
dramática durante a crise, polo que o número de empresarios de 15 a 39 anos rexistrou 
unha caída de máis do 30 por cento desde 2007 a 2012», alén de que esta situación 
xustifica a necesidade de emprender reformas que fomenten o crecemento e reactiven 
a economía, para que non só se promova a actividade económica no curto prazo, senón 
de forma estrutural, para fortalecer o tecido empresarial duradeiramente.

E precisamente neste marco en que este traballo analiza a internacionalización da eco-
nomía española, a través dunha metodoloxía baseada na regulación legal, os indicadores 
económicos e as estratexias institucionais. Así as cousas, comezaremos cunha análise 
da evolución histórica da internacionalización da economía española. A continuación 
estudaremos a situación española no contexto internacional, por medio dos indicado-
res do proceso de internacionalización e mediante a análise do detalle da balanza de 
pagamentos en España. Finalmente, reflexionaremos sobre a implantación do plan de 
internacionalización, no marco da Lei 14/2013. Na derradeira sección preséntanse as 
conclusións a que chegamos.

2. Evolución histórica da internacionalización da economía española

Despois da Guerra Civil, en particular no período1939-1959, España tivo un modelo de 
economía autárquica, parcialmente imposto, malia que tamén desexado. O devandito 
modelo baseouse en estruturas de produción non competitivas; unha imperiosa substi-
tución das importacións, sen ter en conta os prezos e a calidade; e unha separación do 
resto do mundo que non podería perdurar. En 1959, co Plan de estabilización, houbo 
un cambio de modelo que supuxo un intento de utilizar o mercado, de abrirse cara ao 
exterior e atinxir unha maior racionalidade económica. Foi, sen dúbida, un paso positivo 
e importante en relación coa situación anterior, e que, despois dalgún tempo, deu orixe 
ao que se coñece como o «desenvolvementismo» español (Gámir, 2013). 

Neste contexto, o sector externo xogou un papel decisivo, xa que achegou as principais 
fontes de financiamento do crecemento, en particular as divisas procedentes do turismo, 
as remesas que enviaban os emigrantes e a chegada de investimentos estranxeiros. 
A apertura dunha maior liberdade económica conviviu, no entanto, coa ausencia de 
liberdades políticas e civís, polo que foron anos dunha gran dualidade entre o modelo 
económico e político.
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As crises do petróleo de 1973 e 1979 afectaron fortemente a España, o que se tradu-
ciu en importantes caídas do PIB, altos niveis de inflación e unha gran destrución do 
emprego. Unha vez que Franco morreu e se restableceu a democracia, comezaron as 
negociacións que rematarían coa incorporación plena de España en 1986 á daquela 
Comunidade Económica Europea (CEE), o cal normalizou as súas relacións exteriores, 
rotas durante case medio século. En definitiva, España pasou de estar extremadamente 
pechada despois do final da Guerra Civil, cando a súa participación comercial apenas 
superaba o 0,5% do total mundial, a ser un país integrado no mercado internacional 
con cotas de mercado entre o 2-2,5% en función dos anos (Sánchez, 2014), e un grao 
de apertura3 próximo ao dos países similares da contorna, como se pode apreciar na 
Figura 1.

Figura 1. Grao de apertura da economía española entre 1995-2016

Fonte: elaboración propia con datos EUROSTAT

Porén, para distinguir a medida en que a economía española está a importar ou exportar 
cómpre analizarmos a chamada taxa de cobertura4. Canto maior sexa, maior será tamén 
a capacidade de financiamento. No caso español (véxase a Figura 2), a taxa de cober-
tura de mercadorías aumentou do 65% de 2008, no inicio da crise, até o 92% de 2017.

3 Que se calcula coa seguinte fórmula: X + M / PIB, onde X son as exportacións e M as importacións totais.
4 Que se calcula coa fórmula TC = X / M, onde X volven ser as exportacións e M as importacións totais.
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Figura 2. Taxa de cobertura da economía española entre 1995-2016

Fonte: elaboración propia con datos EUROSTAT

Hoxe en día, España quere internacionalizar a súa economía por medio de plans es-
tratéxicos cuxo principal obxectivo é asegurar que a contribución positiva do sector 
externo ao crecemento económico se converta nun fenómeno estrutural e reverta na 
creación de emprego. Con todo, isto ten a dificultade de que a maior parte do tecido 
empresarial español está composto por pequenas e medianas empresas cuxa participa-
ción no sector externo é reducida.

3. Análise da balanza de pagamentos

A análise detallada da balanza de pagamentos é o mellor instrumento para determinar 
a posición no contexto internacional dun determinado país, xa que permite coñecer de 
forma irrefutable os desequilibrios que poden xurdir como consecuencia das operacións 
económicas realizadas entre os residentes dun país e os do resto do mundo.

3.1. Balanza de bens e servizos

Segundo os datos do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (Maqueda, 
2018), logo dun 2016 en que o comercio exterior se desacelerou, a recuperación da 
economía europea levou a que as exportacións de mercadorías españolas marcasen un 
novo récord en 2017, ao supor uns 277 604 millóns de euros, cun aumento do 8,9% 
respecto ao ano anterior. Non obstante, as importacións tamén medraron a taxas aínda 
maiores, e subiron un 10,5%, polo que acadaron outro rexistro histórico: 301 870 
millóns de euros (véxase a Figura 3).
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Como pode apreciarse na Figura 4, a cifra de importacións supera ademais as do período 
anterior á crise, en 2007, cando se mercaron produtos por valor de 285 038 millóns de 
euros e se rexistrou un déficit comercial de 100 015 millóns. Xa que logo, ante a caída 
da demanda interna experimentada coa crise, as empresas nacionais incrementaron 
a súa actividade no exterior e melloraron as súas exportacións. Grazas á mellora da 
competitividade como consecuencia do proceso de desvalorización interna, o déficit 
comercial só ascende a 24 744 millóns de euros, e non a 100 015, como antes.

Figura 3. Comercio exterior español entre 2007-2017 (millóns de euros)

Fonte: Maqueda (2018).

A pesar de que o saldo comercial empeorou un 31,9% respecto de 2016, aínda é unha 
cifra positiva, posto que este déficit de mercadorías estivo compensado polo excedente 
obtido na balanza de servizos grazas ao turismo. Á súa vez, isto permitiu a España 
acumular un superávit con respecto ao estranxeiro, por quinto ano consecutivo, do 2% 
do PIB (Maqueda, 2018).

As importacións de mercadorías medraron en 2017 dun xeito moi significativo por 
dous motivos: porque a economía española se recupera e, con ela, a demanda de bens 
estranxeiros, dun lado; e, do outro, por causa do prezo do petróleo, que subiu un 17%. 
Iso, en parte, fixo que o déficit de produtos enerxéticos chegase en 2017 ao 27,6%. Deste 
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empeoramento, o 17% corresponde ao prezo e o 10% á maior demanda. Dos 24 744 
millóns de euros de déficit, 20 721 millóns corresponden ao saldo enerxético e 4023 
millóns ao saldo non enerxético. Como resultado, aproximadamente algo máis do 50% 
da deterioración do déficit comercial provén dos prezos da enerxía (Maqueda, 2018). 
Así e todo, os principais sectores económicos incrementaron as súas exportacións en 
2017, agás o dos automóbiles, en que só creceron un 0,1% (Táboa 1).

Táboa 1. Comercio exterior español en 2017, peso porcentual segundo o tipo de produto. 
Detalle de exportacións e importacións e variación respecto a 2016r

Fonte: elaboración propia a partir de Maqueda (2018).

A estrutura das exportacións e as importacións españolas segundo o nivel de intensidade 
tecnolóxica distribúese de acordo coa seguinte orde: tecnoloxía media-alta, baixa tecno-
loxía, tecnoloxía media-baixa e alta tecnoloxía (Figura 4). Esta clasificación segue unha 
tendencia de case dúas décadas que nos permite dicir que España está especializada en 
produtos de valor engadido medio e intuír outras debilidades da economía española. Esta 
especialización fai que España sexa moi vulnerable á crecente competencia dos países 
emerxentes, que amosan unha especialización, cando menos até agora, moi similar.

Figura 4. Detalle do comercio exterior español polo nivel tecnolóxico de exportacións 
e importacións (millóns de euros)

Fonte: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (2017).

 Ano 2017 277 126 M€ % de Δ  301 870 M€ % de Δ
   sobre 2016  sobre 2016
 Bens de equipo 21,5% Δ 7,8% 20,3% Δ 9,2%
 Produtos químicos 14,9% Δ 5,7% 16,5% Δ 6,3%
 Produtos enerxéticos 13,4% Δ 36,4% 16,3% Δ 0,1%
 Automóbiles 12,9% Δ 4,8% 14% Δ 7,8%
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Figura 5. Evolución dos custos laborais unitarios (variación interanual) e peso da BCC 
sobre o PIB

Fonte: elaboración propia a partir de Banco de España.

Así mesmo, o peso do sector manufactureiro, que non ten alta intensidade tecnolóxica, 
trae consigo un maior risco de deslocalización, e, por tanto, unha menor estabilidade no 
emprego e a necesidade de competir no tocante aos custos laborais. A Figura 6 mostra 
claramente que a española é unha economía baseada na necesidade de competir nos 
custos laborais: cando caen os custos laborais unitarios (CLU) (á dereita), a BCC (á 
esquerda) mellora o seu saldo con respecto ao PIB.

3.2. Balanza de rendas primarias e secundarias

A balanza de rendas primarias recolle os ingresos e os pagamentos xerados polos 
factores que participan na produción ‒traballo e capital‒ sen ter a súa base no país. 
Falamos, por exemplo, dos dividendos que unha empresa multinacional española re-
cibe das súas actividades no estranxeiro, que contan como ingresos, mentres que, pola 
contra, os dividendos pagados pola filial en España dunha empresa estranxeira á súa 
matriz son entendidos como gastos. Nos últimos anos, o saldo reflicte unha mellora 
debido á participación das subsidiariais das multinacionais españolas, en primeiro 
lugar en América Latina e, en segundo lugar, nos países da UE, que repatrían os seus 
beneficios a España.

A balanza de rendas secundarias ‒transferencias correntes‒ recolle as operacións 
efectuadas por un país no estranxeiro sen que haxa unha contraprestación a cambio, 
por exemplo, as remesas dos emigrantes. En España, a fase de crecemento económico 
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que vai máis ou menos de 1995 a 2010 e incrementou a oferta laboral atraeu grandes 
fluxos migratorios. Os sectores que absorbían esta forza de traballo inmigrante, moi 
dependente do ciclo económico e formada na súa maior parte por traballadores pouco 
cualificados, víronse especialmente afectados pola crise económica, e, daquela, non só 
se reduciu a entrada de estranxeiros, senón que tamén tivo lugar o retorno de moitos 
deles aos seus lugares de orixe. Do mesmo xeito, a persistencia da crise impulsou a 
saída de nacionais, maioritariamente menores de 40 anos, á busca dunha oportunidade 
no estranxeiro (véxase a Figura 6).

Figura 6. Fluxos migratorios en España, 2008-2016

Fonte: elaboración propia a partir da Estatística de migracións do INE (www.ine.es).

3.3. Balanza por conta de capital

As transferencias de capital incrementáronse en España durante o período 1990-2012 
e, paralelamente, aumentou o excedente rexistrado, unha posición estrutural favorable 
que se explica pola súa relación financeira coa UE: o 75% das transferencias de capital 
procederon da UE, e acadaron en poucos anos, dentro deste período, un peso relativo 
do 90% (Sánchez, 2014). 
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As perspectivas financeiras para o período 2014-2020 encádranse, porén, nun contexto 
de recesión, de xeito que os recursos dispoñibles para as rexións permanecen practica-
mente conxelados. A isto hai que engadirlle que a entrada dos países do leste, con menor 
renda per cápita, na UE trouxo consigo unha diminución da renda media europea e o 
chamado «efecto estatístico», razón pola cal algúns países como España ou Portugal 
pasaron a ter ingresos superiores á media europea, malia non variar en valor absoluto. 
Isto implica a perda do dereito a recibir recursos dos fondos estruturais, aínda que se 
negociou un período de transición para os estados que estiveran a gozar deles.

Estes dous feitos, a conxelación, dun lado, e a reorientación, do outro, dos fondos euro-
peos terán un impacto negativo na balanza de rendas española, como é doado entender 
(Sánchez, 2014). Os tres escenarios posibles móstranse na Figura 7.

Figura 7. Tres escenarios posibles para a continuidade da recepción de fondos europeos

Fonte: Porteiro (2018).

3.4. Balanza por conta corrente e por conta de capital

Até o ano 2012 a BCC foi deficitaria e a BCK positiva. Como o déficit na primeira 
era maior que o excedente na segunda, había necesidade de financiamento. Despois 
de 2012, tanto o saldo da BCC como o da BCK son positivos, polo que a economía 
española ten capacidade de financiamento. Na Figura 8 pódese comprobar a evolución, 
en termos porcentuais con respecto ao PIB, do saldo da BCC e da BCK españolas.
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Figura 8. Saldo da BCC e a BCK. Capacidade ou necesidade de financiamento

Fonte: Banco de España (2017).

3.5. Conta financeira

A conta financeira inclúe os investimentos directos, isto é, as adquisicións de títulos 
negociables como bonos, accións etc., maiores ao 10% do capital social, que permiten 
aos investidores influír nos órganos de decisión das compañías. De igual forma, abran-
gue os investimentos en inmobles e de carteira, semellantes aos investimentos directos, 
mais de menos do 10% do capital social. Tamén comprende outros investimentos 
distintos dos anteriores e incorpora os derivados financeiros, onde se recollen opcións 
de transaccións, futuros financeiros etc., amais das variacións de reservas (MNR), que 
son basicamente as entradas e saídas de moeda estranxeira, os erros e as omisións.

Os principais determinantes do investimento estranxeiro son, de acordo con Mogro-
vejo (2005), os seguintes: o tamaño do mercado nacional (capacidade de demanda); 
a dotación de factores de produción (oferta variable); a estabilidade institucional; a 
estabilidade macroeconómica e, por último, a dotación e as características das infraes-
truturas. Así, entre os factores que motivan a localización do investimento directo 
estranxeiro (IDE) nunha determinada zona, podemos citar a busca de recursos naturais, 
de mercados, de eficiencia e de activos estratéxicos (Dunning, 1994). As empresas 
intentan aumentar a súa dimensión a través da internacionalización da súa actividade 
económica ou produtiva, da mellora da súa capacidade competitiva e a súa integración 
nos mercados internacionais. 
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Pódense diferenciar dous tipos de modelos de integración internacional das empresas 
segundo o tipo de investimento: o modelo de integración vertical e o modelo de inte-
gración horizontal. O primeiro está relacionado co comercio de pezas e compoñentes 
ao longo da cadea de produción e comercialización dun ben ou servizo. O modelo 
horizontal, pola súa vez, refírese ao comercio entre empresas que desenvolven as súas 
actividades en distintas ramas industriais, con diferentes produtos, como o caso dos 
modernos conglomerados industriais. 

Por outra banda, cómpre non perdermos de vista o concepto de prezos de transferencia, 
que son fundamentais desde o punto de vista dos impostos asociados ao comercio e 
a xeración de valor das empresas, en que se producen fluxos do comercio intrafirma, 
entendendo por isto que se realiza entre empresas que están baixo a mesma estrutura 
organizativa e de propiedade de capital (Durán e Ventura-Dias, 2003).

Figura 9. Investimento directo estranxeiro en España, 2012-2016

Fonte: Plan estratéxico 2017-2018 de ICEX España. Exportacións e investimentos.

Os atractivos máis fortes de España para os investimentos estranxeiros son, entre outros, 
a súa modernización acelerada, as boas infraestruturas con que conta, a existencia de 
traballadores cualificados, un mellor acceso aos mercados e custos non tan altos en 
comparación con outros países da UE. Isto, con todo, ten un risco, pois se os custos 
aumentan as empresas poden deslocalizarse. 

O capital estranxeiro procede principalmente da UE, e tamén dos Estados Unidos e Asia, 
que superou os Estados Unidos nos últimos anos. Os sectores onde hai máis IDE, que 
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acadou cifras récord nos últimos anos, son o sector industrial (fabricación, produtos 
químicos etc.) e o sector servizos (comercio, banca, transporte e comunicacións etc.). 
Nos anos previos á crise, os saldos das transaccións financeiras co resto do mundo 
fixéronse cada vez máis negativos como resultado dun investimento neto en España de 
non residentes, variación neta dos pasivos (VNP), que aumentou e superou os efectua-
dos polos residentes no exterior, variación neta do activo (VNA) (véxase a Figura 10).

Figura 10. BCC e balanza de capital e transaccións financeiras co exterior. VNA e VNP

Fonte: Banco de España (2017).

Na Figura 11 pode apreciarse que os fluxos de captación de fondos e os fluxos de in-
vestimento se reduciron desde o inicio da crise, e que a minoración da VNP foi maior 
que a da VNA. Deste xeito, a partir de 2012 a VNA superaba a VNP, o que supuxo un 
saldo positivo da conta financeira que se mantivo nos últimos catro anos (Banco de 
España, 2017).
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Figura 11. VNP

Fonte: Banco de España (2017).

Figura 12. VNA

Fonte: Banco de España (2017).
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A partir de 2010 os fluxos financeiros co exterior víronse moi condicionados, ini-
cialmente polas tensións financeiras na Zona Euro, e máis adiante debido ás medidas 
extraordinarias do Banco Central Europeo (BCE). As tensións financeiras que se pro-
duciron na Zona Euro entre 2010-2012 xeraron saídas netas de fondos que acadaron 
o 15% do PIB en 2012, e un aumento considerable nos pasivos netos do BCE como 
resultado da crecente necesidade de que as entidades financeiras españolas substituísen 
o financiamento procedente dos mercados financeiros con fondos do Eurosistema.

Desde os últimos meses de 2012, e durante o ano 2013, a mellora das condicións de 
acceso ao financiamento exterior dos sectores residentes permitiu reverter a saída de 
fondos. A progresiva normalización dos mercados de capitais da UE e Unión Monetaria 
(UEM), que se produciu a partir de finais de 2012, aliviou significativamente as necesi-
dades de apelar ao financiamento do BCE por parte das entidades de crédito españolas.

4. Plan de internacionalización da economía española

O sector exterior veu configurándose como o motor de saída das crises económicas que 
España superou nas últimas décadas. O seu papel na grave crise recente foi, se é posible, 
aínda máis importante que nas anteriores, pois corrixiu un dos principais desequilibrios 
da economía española e contribuíu positivamente a un crecemento lastrado pola ex-
trema debilidade da demanda interna. Dada a importancia da internacionalización da 
economía, e posto que desde 2014 existe superávit na BCC, deseñouse un plan para 
que isto se converta nun fenómeno estrutural.

A orixe da internacionalización da economía española está na Lei 14/2013, do 27 de 
setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización, que establece 
que as políticas de promoción desta internacionalización deben entenderse como «o 
conxunto de actuacións que desenvolve o sector público, xunto co sector privado, 
para facilitar e reforzar a dimensión internacional da economía española e fomentar a 
presenza exterior das empresas e dos emprendedores como factores de estabilidade, 
crecemento e xeración de emprego» (art. 50). 

O primeiro plan estratéxico que se estableceu abrangueu o bienio 2014-2015, mais 
ante a necesidade dun marco que permitise unha planificación máis no longo prazo, 
logo doutro plan bianual deseñouse unha estratexia a dez anos vista, para o período 
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2017-2027, iso si, con plans bianuais, dos cales actualmente está en vigor o corres-
pondente a 2017-2018. Con este fin, analizouse a situación da economía española 
en termos de internacionalización por medio dunha análise DAFO ‒das debilidades, 
ameazas, fortalezas e oportunidades‒, a partir da cal se definiron os obxectivos e as 
liñas prioritarias para maximizar a contribución do sector externo ao crecemento e á 
creación de emprego. As institucións estatais, xunto coas das comunidades autónomas, 
identificaron os seguintes seis ámbitos de acción en que se considera que os esforzos 
do sector público de apoio á internacionalización deben centrarse:

a) Ofrecer un soporte á internacionalización cada vez máis adaptado ás necesidades e 
o perfil das nosas empresas.
b) Incorporar a innovación, a tecnoloxía, a marca e a dixitalización á internacionali-
zación.
c) Desenvolver o capital humano para a internacionalización.
d) Aproveitar mellor as oportunidades comerciais derivadas da política comercial común 
e das institucións financeiras e as organizacións multilaterais.
e) Potenciar a captación e a consolidación de investimentos estranxeiros de alto valor 
engadido.
f) Reforzar a coordinación e a complementariedade das accións de todos os actores 
relevantes no ámbito da internacionalización.

O contido da Estratexia de internacionalización da economía española 2017-2027, como 
pode apreciarse, atinxe a unha gran variedade de áreas de actuación e de actores, alén 
de identificar unha serie de áreas xeográficas e de sectores con potencial de expansión 
externa e un efecto de arrastre para a economía española no seu conxunto. Como foi 
deseñada, desenvolverase no medio prazo a través de plans de acción con medidas 
concretas para apoiar os nosos exportadores e atraer investimentos a España, que se 
rexerán polos principios de coherencia e coordinación na acción estatal e complemen-
tariedade co sector privado. 

5. Conclusións

España pasou de ser un país extremadamente pechado despois do final da Guerra Civil, 
cando a súa participación comercial apenas chegaba ao 0,5% do total mundial, a ser 
un país integrado no mercado internacional con cotas de mercado superiores ao 2%. É 
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dicir, normalizou as súas relacións internacionais logo da súa entrada na CEE, agora 
UE, o que fixo aumentar a súa participación no comercio internacional e a levou a 
situarse en niveis próximos aos países de tamaño equivalente dentro do seu contexto.

Así e todo, o comercio exterior español está fortemente concentrado do punto de vis-
ta xeográfico e ten como principal orixe e destino os países da UE. O comercio con 
América tamén é moi importante, polo que o seu destino xeográfico é eminentemente 
birrexional, aínda que especialmente nos últimos anos, Asia e África (Durán, 2014) 
comezan a cobrar relevancia.

Até o 2012, a BCC é deficitaria mentres que a BCK é positiva. Como o déficit na BCC 
é superior ao superávit da BCK, hai necesidade de financiamento. Despois de 2012, 
tanto o saldo da BCC como o da BCK son positivos, co que a economía española ten 
capacidade de financiamento.

Segundo os últimos datos dispoñibles, publicados polo Banco de España en febreiro 
de 2018, en 2017 a BCC acumulou un superávit de 19 800 millóns de euros, un 7,9% 
menos que o ano anterior. Esta evolución na conta corrente da balanza de pagamentos, 
que mide as transaccións de bens, servizos, ingresos e transferencias de España cara 
ao exterior, explícase pola caída do superávit de bens e servizos, que pasou de 33 700 
a 31 100 millóns. O saldo positivo da balanza de bens e servizos foi reducido a pesar 
de que o turismo e as viaxes aumentaron o seu superávit de 37 200 a 40 600 millóns. 
Pola súa banda, a balanza de rendas primarias e secundarias (rendas do traballo, dos 
investimentos, impostos, cotizacións, prestacións sociais e transferencias correntes) 
reduciu o seu déficit de 12 200 a 11 300 millóns.

O superávit da conta corrente engadido ao saldo positivo da conta de capital deu como 
resultado unha capacidade de financiamento da economía española acumulada en 2017 
de 21 700 millóns, en comparación con 24 200 millóns en 2016. O saldo neto da conta 
financeira ‒excluíndo o Banco de España‒ foi de 62 000 millóns de euros, un 21,8% 
menos que en 2016, pola diminución da contribución positiva dos investimentos de 
carteira en 17 800 millóns (un 53,5% menos). O investimento directo, por outra banda, 
contribuíu con 24 500 millóns de euros ao saldo total, cando un ano antes o facía con 
16 700 millóns (Banco de España, 2018).
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Figura 13. Balanza de pagamentos de España 2010-2017. 
Capacidade ou necesidade de financiamento

Fonte: Banco de España (2018). 

Finalmente, cabe salientarmos que un modelo de crecemento sustentable no longo 
prazo debe lograr unha maior implantación exterior da economía española (Durán, 
2014). Isto conséguese cunha maior competitividade que non necesariamente ten por 
que estar ligada á redución dos custos salariais, senón a unha maior produtividade, o 
que implica unha mellor formación dos traballadores nun contexto de cohesión social. 
Para iso, tamén é necesario avanzar na calidade da formación dos empresarios e os 
emprendedores, xa que se estima que só o 10% deles ten estudos universitarios, fronte 
ao 71% dos directivos (Pérez, 2013).

O funcionamento dunha economía competitiva sustentable e competitiva internacional-
mente comporta que as institucións deben ser eficaces e a mentalidade dos dirixentes, 
sexan empresarios, xestores ou políticos, é relevante para lograr unha dinámica de valor 
compartido (Durán, 2011; Salas, 2011).
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Resumo

Os aeroportos españois son desde hai décadas infraestruturas de carácter público que arestora, 
a raíz, principalmente, da liberalización do transporte aéreo, están a transformarse nun ámbito 
dinámico e competitivo, pois o organismo público Aena somete a licitación a gran maioría das 
actividades que neles se realizan co obxectivo de lograr unha maior eficiencia e competitividade 
dos nosos aeroportos. Este contexto propicia a propagación das empresas multiservizos, as cales 
conseguen unha maior competitividade mediante a deterioración das condicións de traballo 
dos seus empregados. O obxecto deste traballo é analizar a precaria situación dos traballadores 
aeroportuarios en España e reflexionar sobre ela.

Palabras chave: empresas multiservizos, aeroportos, traballadores aeroportuarios, precarización 
do emprego, subrogación de traballadores, Lei de contratos do sector público. 

Abstract

Spanish airports have been public infrastructures for decades. Nevertheless, the air transport’s 
liberalization has transformed this physiognomy becoming a dynamic and competitive sector 
today. However, the public body Aena still manages the airport management and offers by public 
procurement the airport services, with the aim of increasing efficiency and competition. In this 
context, multi-service companies have expanded incrementing the competition to the detriment 
of labour rights. This work analyses and reflects on airport worker’s´ precarious situation in 
Spanish airports. 

Keywords: Multi-service companies, Airports, Airport workers, Insecure employment, Workers´ 
subrogation, Public Sector Contracts Act.
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1. Breve aproximación ao proceso de privatización e externalización das distintas 
actividades nos aeroportos españois

Na actualidade a industria do transporte aéreo consagrou a súa transcendencia económica 
e social no ámbito mundial, sobre todo no que se refire ao transporte internacional de 
pasaxeiros, e, en menor medida, no tocante ao transporte de mercadorías1. A pesar de 
que é a modalidade de transporte máis tardía2, a aviación civil converteuse nun elemento 
imprescindible para a sociedade moderna pola celeridade que ofrece, e chegou a ser, 
xunto co transporte marítimo, a medula espinal da economía globalizada. De feito, este 
sector caracterízase por ser un dos que máis rapidamente medran na economía global3, 
e onde cada vez existe unha competencia máis voraz. Así, os aeroportos, que resultan 
unha parte esencial do sistema do transporte aéreo, adquiriron un papel fundamental, 
pois fornecen as infraestruturas esenciais para o seu desenvolvemento. E malia que 
hai décadas as infraestruturas aeroportuarias funcionaban como calquera outro servi-
zo público, nos últimos anos son, cada vez máis, concibidas como entidades onde se 
desenvolven actividades de tipo empresarial e non unicamente como organizadoras de 
servizos relacionados co transporte aéreo4. 

No caso concreto do sistema aeroportuario español, este foi anoándose ao concepto de 
servizo público, e, en consecuencia, vén sendo xestionado polas autoridades públicas, 

1 Na actualidade o transporte aéreo consagrouse como actividade económica polo inusitado desenvolve-
mento do turismo internacional, que o converteu no principal medio de transporte internacional de pasa-
xeiros. Así o reflicten os datos ofrecidos polo Banco Mundial no seu sitio web, dispoñibles no enderezo 
<https://bit.ly/2PdF6Py>; ou os ofrecidos polo Consello da propia Organización Internacional de Aviación 
Civil (en diante OACI) no seu informe anual de 2016, que pode consultarse no enderezo <https://bit.
ly/2ORJPWz>. Porén, no que respecta ao transporte de mercadorías, o transporte marítimo é con diferenza 
o que maior parte realiza, porque é máis barato que o transporte aéreo e, ademais, permite o transporte 
dun gran volume de carga.
2 A diferenza do que ocorre con outros medios de transporte, como o marítimo ou o ferroviario, o transpor-
te aéreo comeza a se desenvolver a partir do século XX e non é até a segunda metade deste século cando 
se consolida como medio de transporte, especialmente unha vez que se produce a liberalización do sector.
3 De acordo cos datos ofrecidos de maneira provisional pola OACI até a súa publicación no informe 
anual en xullo deste ano, a industria aérea en 2017 bateu novamente o récord de tráfico de pasaxeiros, o 
que implica un aumento do 7,1% respecto a 2016. Ademais tamén aumentou de maneira considerable o 
transporte de carga, que se incrementou en 2017 un 9,5% fronte ao 3,8% do crecemento rexistrado no ano 
anterior. Por tanto, prognostícase que as cifras seguirán mellorando e que consolidará o seu crecemento 
en anos futuros. OACI (2018) [en liña] «Más crecimiento del tráfico de pasajeros y sólida demanda de 
servicios de carga aérea en 2017». Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/35xzDIK>.
4 Observatorio do Transporte e a Loxística en España (2017) [en liña] Informe monográfico. Coyuntu-
ra del transporte aéreo en España. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2MKYDU7>.
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principalmente a través da creación de organismos ad hoc, a diferenza doutros modelos 
europeos5. Con todo, esta estreita vinculación coa administración pública está a decrecer 
nos últimos anos, pois, a raíz da crise do estado social e a ruptura do modelo keynesiano, 
a Administración actúa cada vez máis de forma similar ás empresas ordinarias e acode 
a fórmulas de externalización das actividades auxiliares dos servizos públicos co fin 
de reducir riscos, custos e persoal, para concentrar así os seus recursos en organizar e 
xestionar as actividades propias6. Desta maneira o «estado xestor», fundamentalmente 
administrativo, está a ser substituído de xeito progresivo polo «estado contratante», na 
crenza de que a «desadministración» na prestación dos servizos públicos, a competencia 
para lograr a súa adxudicación e a eficacia privada reducen os custos económicos sen 
afectar á calidade e eficiencia das prestacións que a cidadanía demanda7. 

No ámbito aeroportuario isto provocou un aumento do recurso a fórmulas de coopera-
ción pública-privada que levou a que, como dixemos, os aeroportos se asimilen cada 
vez máis a centros de negocios. Iso ten a súa xustificación sobre todo en dous feitos: o 
primeiro deles, relativo á presión competitiva introducida en toda a cadea da industria 
aérea a raíz da liberalización dos servizos de transporte aéreo, especialmente desde a 
incorporación das liñas de baixo custo8; e, en segundo lugar, pola necesidade de aumentar 
ou mellorar a capacidade das instalacións aeroportuarias ante o enorme crecemento que 

5 Os diferentes modelos de xestión nos aeroportos de Europa poden consultarse en Petit Lavall, M. V. 
e Sánchez Pavón, B. (2008) Perspectivas de futuro de la gestión aeroportuaria en España. A Coruña, 
Instituto Galego de Estudos do Transporte e as Infraestruturas.
6 Véxase García-Perrote Escartín, I e Goñi Sein, J. L. (2000) «Contratación administrativa y aplica-
ción de las normas laborales sobre contratas» en VV. AA. Descentralización productiva y protección del 
trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno. Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 
133-161.
7 Desdentado Daroca, E. (1999) La crisis de identidad del Derecho Administrativo: huida de la regu-
lación pública y administraciones independientes. Valencia, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 155-160; e 
Bauzá Martorell, F. J. (2001) La desanimación pública. Madrid, Marcial Pons, pp. 85-90.
8 As compañías de baixo custo (CBC) ou low cost transformaron por completo a industria da aviación civil 
mediante un novo modelo baseado na redución de custos. En Europa destacan pola súa rápida consolida-
ción en determinados nichos de mercado, como son as rutas de curto percorrido e de duración inferior a 
dúas horas e media de voo. Sobre esta modalidade de aeroliñas, véxase Kristoferitsch, H. e Signes de 
Mesa, J. I. (2006) «El futuro de las aerolíneas de bajo coste. A propósito de la decisión de Charleroi y las 
Directrices sobre la financiación de aeropuertos y puestas en marcha de nuevas rutas» Revista Española 
de Derecho Europeo 20, pp. 533-554; Rosafio, E. G. (2012) «Contrattazione on line, transporto low cost 
e tutela do consumatore» Revista de Derecho del Transporte 10, pp.65-78; ou Rodríguez Míguez, J. A. 
(2005) «Aeropuertos regionales y aerolíneas de bajo coste» Anuario de la Competencia 1, pp. 279-307.
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o transporte aéreo experimentou nos últimos anos9. Por tanto, cada vez máis os aero-
portos son concibidos como empresas privadas e non tanto como instalacións públicas, 
aínda que no noso modelo non caiba aínda falarmos estritamente dunha privatización 
do sistema aeroportuario. De feito, a xestión dos aeroportos españois corresponde a 
Aena, un organismo público creado ad hoc10. Non obstante, desde febreiro de 2011, 
o 49% do capital de Aena está en mans privadas, o que implica unha privatización 
parcial a raíz da aprobación do Real decreto 13/201011. Esta reforma levouse a cabo 
para mellorar a xestión da rede de aeroportos sen que o Estado perdese o control da 
operación aeroportuaria, de tal maneira que o modelo de xestión de Aena se mantivo 
centralizado e integrado, feito este excepcional en comparación co resto de Europa12.

En fin, os aeroportos transformáronse nun ámbito dinámico e competitivo que require 
dunha maior eficiencia para enfrontar unha industria altamente competitiva e cun grande 
impacto social e económico, o que formula o difícil desafío de mellorar a eficiencia 
e competencia dos aeroportos sen que iso, loxicamente, implique unha deterioración 
nas condicións laborais dos traballadores que realizan as súas actividades nestas sin-
gulares instalacións. A iso cabe engadirmos que nos aeroportos se realizan multitude 
de actividades, polo que nos atopamos cun amplo abano de traballadores e unha gran 
tipoloxía de empresas, o que dificulta o seu estudo e a súa análise13. Así as cousas, 

9 Como indica a propia Comisión Europea, debido ao aumento da demanda de transporte aéreo prevese 
que os aeroportos europeos se enfronten nun futuro próximo a un problema de saturación de capacidade, 
o que supón un impedimento para o desenvolvemento da aviación. Por iso presenta unha serie de pro-
postas como o aumento da eficacia dos servizos aeroportuarios, entre outras. Véxase a Comunicación da 
Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das 
Rexións «Unha estratexia de aviación para Europa», COM(2015) 598 final, do 07/12/2015, dispoñible no 
enderezo web <https://bit.ly/32nJOOg>.
10 Aena é unha das mostras do que se coñece como intento de «fuxida do dereito administrativo», xa que, 
aínda que se trata de un organismo público, se rexe polo dereito civil, mercantil e laboral, o cal lle fornece 
unha flexibilidade e e unha liberdade de que non gozan os organismos guiados polo dereito administrativo. 
Sobre a fuxida do dereito administrativo, véxase Martín-Retortillo Baquer, S. (1996) «Reflexiones 
sobre la “huida” del Derecho Administrativo» Revista Administración Pública 140, pp. 25-68; Barrio 
Andrés, M. (2011) «La huida del Derecho Administrativo y sus nefastas consecuencias para las Adminis-
traciones Públicas» Diario La Ley 7666; ou Desdentado Daroca, E. (1999) op. cit.
11 Real decreto lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberalizadoras 
para fomentar o investimento e a creación de emprego (BOE n.º 293, do 03/12/2010).
12 Sobre a evolución do sistema aeroportuario español, véxase Millán Buitrago, V. (2017) «El cambio 
hacia la privatización y descentralización del modelo aeroportuario español» Revista de Análisis Turístico 
24, pp. 12-25. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2MFVW6A>.
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cómpre diferenciarmos as distintas actividades que teñen nos aeroportos, as cales poden 
clasificarse en tres grandes grupos: os servizos operacionais esenciais, os servizos de 
handling ou asistencia en terra e os servizos comerciais.

a) O conxunto dos dous primeiros constitúe o bloque das actividades aeronáuticas, que 
integran diversas tarefas de acordo coa normativa específica establecida14. Así, dentro 
dos servizos operacionais atopamos actividades de tráfico aéreo (aterraxe, aproxima-
ción, estacionamento etc.); servizos de pasaxeiro; policía e seguridade; bombeiros, 
ambulancias e primeiros auxilios; e mantemento de pistas, plataformas, rúas e vías de 
rodada). Por outro lado, dentro do handling ou asistencia en terra, distínguese entre 
os servizos de rampla (asistencia en operacións de pista, de equipaxe, de mercadorías 
e correo, así como de combustible e lubricante), dun lado; e, do outro, o handling de 
tráfico (asistencia a pasaxeiros, administración en terra, limpeza e servizo de aeronaves, 
mantemento en liña, operacións de voo e administración de tripulación, asistencia en 
transporte de superficie e cátering). 
b) E, por último, dentro das actividades non aeronáuticas sitúanse tarefas tales como o 
aparcamento de vehículos, bares/restaurantes, servizos de alugamento de coche, bancos, 
tendas de venda polo miúdo, salas de conferencias ou hoteis. 

En calquera caso, con independencia da actividade a que nos refiramos, a práctica to-
talidade delas, sexan de carácter aeronáutico ou non, está externalizada15 e é efectuada 
baixo a dirección de operadores privados que compiten pola súa licitación de acordo 
co establecido na recente Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público 
(en diante, LCSP). Así, malia que a externalización é perfectamente lícita16, o seu uso 

13 De feito, non existen estudos específicos sobre a externalización nos aeroportos, polo que é necesario 
acudir a traballos de carácter xeral que permiten facer unha análise xenérico para, con posterioridade, 
trasladarnos ao ámbito aeroportuario.
14 Clasificación establecida polo Documento 9562 OACI, a Directiva 96/67/CE, do 15/10/1996, relativa ao 
acceso ao mercado de asistencia en terra nos aeroportos da Comunidade (DOCE n.º 272, do 25/10/1996); 
e o Real decreto 1161/1999, do 2 de xullo, polo que se regula a prestación de servizos aeroportuarios de 
asistencia en terra (BOE n.º 168, do 15/07/1999).
15 Quedan excluídas aquelas que non poden ser obxecto de externalización, como é o caso da policía, que 
implica o exercicio de autoridade inherente aos poderes públicos.
16 Como apunta Falguera Baró, M. A. (2015) La externalización y sus límites. Reflexiones sobre la 
doctrina judicial y el marco normativo. Propuestas de regulación. Albacete, Bomarzo, p. 13, no noso país 
non existe ningún impedimento para que as empresas, no exercicio do artigo 38 da CE, descentralicen a 
produción ou a súa forma de organización, sen máis límite que a concorrencia con outros valores cons-
titucionais. O Tribunal Supremo sinalou ao respecto que «o ordenamento xurídico non contén ningunha 
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deu lugar a diferentes problemas xurídicos, que trataremos de analizar aquí, especial-
mente a raíz da aparición dunha nova modalidade de externalización que ten un difícil 
encadramento no noso ordenamento: a das empresas multiservizos (en diante, EM). 

Precisamente o recurso a esta nova fórmula, que non ten outra finalidade que a de 
abaratar os custos laborais e sociais que deberían asumirse se as actividades a que nos 
referimos se realizasen con persoal propio, ou mediante outras modalidades de exter-
nalización de maior percorrido como son as empresas de traballo temporal (en diante, 
ETT), reguladas desde hai tempo no noso ordenamento xurídico, supón un importante 
desafío para o actual dereito do traballo no tocante a garantir unha eficaz protección 
dos traballadores aeroportuarios, xa que as empresas licitadoras deben competir nos 
custos, algo que logran, fundamentalmente, coa rebaixa das condicións laborais dos 
seus empregados. Como mostra cabe lembrarmos a folga dos gardas de seguridade 
do Aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat o ano pasado para conseguir unhas 
mellores condicións salariais, en pleno período estival, que fixo que miles de persoas 
quedasen en terra sen poder voar. De feito, tras case un ano de conflito ‒en que incluso 
se pronunciou un laudo arbitral17‒, Aena viuse obrigada a mellorar a licitación para a 

prohibición xeral que impida ao empresario recorrer á contratación externa para integrar a súa actividade 
produtiva e así o recoñece o artigo 42.1 do ET cando se refire á contratación ou subcontratación para “a 
realización de obras e servizos correspondentes á propia actividade da empresa”, o que supón, que con 
carácter xeral, a denominada externalización produtiva é lícita, con independencia das cautelas legais e 
interpretativas necesarias para evitar que por esta vía poidan vulnerarse os dereitos dos traballadores», 
nas súas sentenzas do 27/10/994 (rec. n.º 3724/1993), 17/12/2001 (rec. n.º 244/2011), 04/032008 (rec. n.º 
1310/2007), entre outras. 

De acordo con Santor Salcedo, H. (2003) «Contratación administrativa y subcontratación: supuestos 
de imputación y exención de responsabilidades laborales» en Rivero Lama, J. (dir.) Descentralización 
productiva y responsabilidades empresariales. El «outsourcing». Cizur Menor, Aranzadi, pp. 187-218, 
malia que o precepto fala de «empresarios» e  non existe unha remisión expresa á administración pública, 
desde hai tempo recoñécese que a xeneralidade da expresión «contratas e subcontratas» inclúe tamén a 
esfera pública, amais de que o concepto «empresario» debe interpretarse non restritivamente, senón como 
sinónimo de «empregador». Iso supón que, con base no establecido no artigo 1.2 do ET, se exclúen do 
ámbito do art. 42 do ET os negocios contractuais das administración públicas con profesionais libres ou 
con entidades ficticias, mais non a súa relación xurídica con empresas auxiliares que achegan os seus 
traballadores para a prestación do servizo contratado, máxime cando se de asumir directamente e por si 
mesma a xestión do referido servizo a Administración actuaría como empregador directo, sendo tamén tal 
noutras facetas da súa actividade de prestacións.
17 Laudo arbitral do 31/08/2017 acordado en Madrid, con Marcos Peña, presidente do Consello Económi-
co e Social, actuando como árbitro designado polo Goberno, como vía de solución da folga declarada na 
empresa Eulen Seguridad, SAU no Aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Pode consultarse no 
enderezo web <https://bit.ly/2MihVS7>.
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contratación dos servizos de seguridade nos aeroportos españois e incluír nos pregos 
de condicións un valor superior ao contrato, amais de recoller os pluses pactados logo 
da folga18. 

Por todo iso, estamos ante un panorama complexo e nada homoxéneo, en que os 
traballadores das EM realizan as súas tarefas nun ámbito xestionado polo organismo 
público Aena, pero onde o aumento da externalización e a precariedade laboral, xunto 
co incremento da conflitividade laboral, nos leva a reflexionar sobre a súa incerta 
situación. Ademais, consideramos oportuno valorar o posible impacto que poden ter 
neste eido a nova LCSP e os últimos pronunciamentos xudiciais que lle afectan, en 
concreto a Sentenza do Tribunal Supremo do 12/12/2017 (recurso n.º 668/2016). Xa 
que logo, entendemos necesario aproximarnos a esta realidade non só pola ausencia 
de estudos específicos sobre o particular, senón porque as distintas problemáticas xu-
rídico-laborais que se dan nela seguen a suscitarse, e parece que, lonxe de atopar unha 
solución, o último pronunciamento do Tribunal Supremo (en diante, TS) contribúe a 
aumentar a confusión xa existente. 

2. A implantación case hexemónica das empresas multiservizos nos aeroportos 
españois

As EM, tamén denominadas adoito «empresas de servizos integrais», «servizos auxi-
liares» ou facility services, destacan pola súa polivalencia e o aumento constante do 
seu obxecto social. De feito, non están especializadas en ningún segmento de activi-
dade, senón que ofrecen todas aquelas actividades que poden necesitar as empresas e 
que non requiren duns grandes investimentos en medios materiais19, polo que os seus 
traballadores prestan os seus servizos empregando os medios das empresas clientes ‒o 
que innegablemente roza o leasing de persoal‒, mais baixo a cobertura das contratas20. 

18 Estes feitos foron recollidos pola prensa, por exemplo en Muñoz, R. (2017) «Aena licita con mejoras 
salariales la seguridad de los aeropuertos tras un año conflictivo» El País 29/12/2017. Dispoñible no en-
derezo web <https://bit.ly/2OVCgxY>.
19 Tal como sinala Vicente Palacio, A. (2016) Empresas multiservicios y precarización del empleo. El 
trabajador subcedido. Barcelona, Atelier, p. 27, aparecen as contratas inmateriais ou contratas desmate-
rializadas en que prima a concesión de «empresa/actividade» fronte ao concepto clásico de «empresa/
organización», diferenciación que alcanza enormes consecuencias xurídicas en determinadas materias 
como son as garantías subrogatorias.
20 Esteve-Sagarra, A. (2017) «Vías para atajar la precariedad en las empresas multiservicios: una contri-
bución al debate» Revista de Derecho Social 77, pp. 215-238.
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Este tipo de empresas caracterízase por xestionar un gran volume de traballadores 
temporais que son obxecto de chamamento e contratación en función das necesidades 
das empresas clientes e que son enviados ao centro de traballo destas, malia actuaren 
dunha maneira enormemente sofisticada coa finalidade de superar os problemas, de 
corte similar, que xa se suscitaran a propósito das ETT21, o cal explica a súa rápida 
penetración no mercado español22.

Como xa sinalamos, a externalización de actividades xeneralizouse nos aeroportos es-
pañois nos últimos anos, sen dúbida para aproveitar a redución de custos que posibilita, 
nun momento en que a liberalización da actividade aeronáutica fai que os aeroportos 
deban ser competitivos e eficientes. Nun contexto de imperio da redución do déficit 
e sometemento dos servizos públicos aos criterios do mercado de acordo cos novos 
postulados da chamada «nova xestión pública», que considera máis eficaz a acción 
administrativa cando ten lugar a través da xestión indirecta contratada con empresas 
privadas23, as EM proliferaron no mercado aeroportuario. 

Resulta complexo cifrar o número de EM existentes no ámbito aeroportuario, pois nin 
a clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) recolle unha epígrafe espe-
cífica para elas, o cal facilitaría o seguimento da negociación colectiva e serviría para 
coñecer o grao de penetración destas empresas no mercado24, dun lado; nin, do outro, 
se ofrecen datos ao respecto. Con todo, a información sobre as adxudicacións de Aena 
é pública25, polo que de analizármola podemos extraer dúas conclusións: en primeiro 
lugar, que a gran maioría das licitacións son adxudicadas a EM; e, en segundo lugar, 
que existe unha concentración no sistema aeroportuario, con determinadas empresas que 
aparecen constantemente en diferentes actividades e ámbitos xeográficos. Por exemplo, 
entre as empresas adxudicatarias dos servizos de seguridade dos aeroportos españois 
sempre aparecen EULEN, Sagital ou Segurisa Servicios Integrales. Se nos referimos 

21 Como se sabe, estas foron reguladas para equiparar as condicións laborais destes empregados cos da 
empresa principal, de acordo co disposto na Lei 14/1994, do 1 de xuño, pola que se regulan as empresas 
de traballo temporal (BOE n.º 131, do 02/06/1994), reformada en varias ocasións con posterioridade.
22 As grandes empresas multiservizos tiveron un crecemento espectacular, incluso en momentos recesivos, 
que se cifra no 3% anual de media, de acordo con Cepymenews (2016) [en liña] «Los servicios auxiliares 
a empresas robustecen su crecimiento». Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2OVD7yG>.
23 Esteve-Sagarra, A. (2017) op. cit., p. 218.
24 Vicente Palacio, A. (2016) op.cit., p. 176.
25 Os datos sobre licitacións son expedientes públicos que poden consultarse parcialmente na propia web 
de Aena, na páxina co enderezo <https://bit.ly/2MjDMZf>.
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aos traballos realizados no ámbito de limpeza, damos novamente con EULEN, amais 
doutras EM como Plisa ou Multiservicios Aeroportuarios; e no caso da asistencia a 
persoas con mobilidade reducida salientan novamente Multiservicios Aeroportuarios 
e Sagital, alén doutras empresas como Acciona Facility Services, Ferrovial Servicios 
ou Interserve Facilities. Daquela, fanse patentes a presenza das EM no ámbito aero-
portuario e a súa concentración, o que nos leva a afirmar que existe unha implantación 
case hexemónica de tales empresas neste ámbito. 

Outro aspecto que podemos destacar é que as EM presentes nos aeroportos, polo xeral, 
non dependen das aeroliñas, salvo no caso da empresa Multiservicios Aeroportuarias 
(MA), que curiosamente está integrada pola empresa multiservizos Clece e a aeroliña 
Iberia, antiga compañía de bandeira en España antes da liberalización aérea. Esta alian-
za ten unha gran presenza nacional, posto que falamos de máis de 2000 traballadores 
que se dedican a diferentes actividades como as que apuntamos antes, o cal evidencia 
o auxe desta modalidade de externalización no ámbito aeroportuario, onde incluso 
algunhas compañías aéreas recorren a esta fórmula polas vantaxes que ofrece respecto 
á tradicional externalización26.

Por todo iso, non é casual que nos últimos anos a conflitividade laboral medrase nos 
aeroportos, tal e como se recolleu na prensa27. Este aumento débese tanto ao recurso 

26 Até a aparición das empresas multiservizos a descentralización producíase por algunha das seguintes 
vías: a través dunha empresa xa existente que se dedicaba ás actividades relacionadas coa función que a 
empresa decidía externalizar (outsourcing informático, seguridade ou limpeza); mediante unha empresa 
creada ao abeiro da empresa principal, mais que se dotaba da infraestrutura necesaria para a realización da 
actividade externalizada cunha personalidade xurídica propia, pero con conexións económicas, de direc-
ción ou cadro de persoal; ou mediante o recurso ás ETT, sector en claro retroceso logo da súa regulación 
e o xurdimento das EM.
27 Falamos, entre outras, da convocatoria de folga dos traballadores das cafeterías do Aeroporto Josep Tar-
radellas Barcelona-El Prat, Redacción Catalunyapress (2018) [en liña] «Huelga indefinida de los traba-
jadores de las cafeterías del Aeropuerto del Prat a partir del 24 de marzo» Catalunyapress.es 21/03/2018. 
Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/35GpklV>; a convocatoria de folga do persoal de asistencia a 
PMR no Aeroporto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, Aeropuertosenred (2017) [en liña] «Huelga de 
Chaquetas Verdes en el aeropuerto de Madrid». Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2Mh76iT>; a 
folga de vixiantes de seguridade neste mesmo aeroporto, Europa Press (2017) «Convocan una huelga de 
vigilantes en los controles de Barajas a partir del martes» 20minutos.es 22/11/2017. Dispoñible no ende-
rezo web <https://bit.ly/2pq6iQ4>; a folga de controladores aéreos en marzo deste mesmo ano, en que os 
sindicatos denunciaron a vulneración do dereito de folga por parte do Ministerio de Fomento, Alitalia 
(s. d.) [en liña] «Huelga de controladores aéreos convocada el 8 de marzo». Dispoñible no enderezo web 
<https://bit.ly/2trPeL9> e Unión Sindical de Controladores Aéreos (2018) [en liña] «Fomento vuel-
ve a vulnerar el derecho a la huelga de las controladoras aéreas ignorando las sentencias del Supremo al 
respecto». Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/35BwfNa>; ou a folga de limpeza do Aeroporto de 
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ás EM, que per se deterioran o traballo aeroportuario en aspectos que comentaremos 
no seguinte apartado, como ao feito de que Aena licite certos servizos mediante con-
curso, que provoca a precarización das condicións dos traballadores das empresas que 
participan nas licitacións, pois loxicamente estas deben rebaixar as condicións laborais 
dos seus empregados se queren competir ao mesmo nivel que as EM. De feito, algúns 
non dubidaron en sinalar que o limbo xurídico en que se moven as EM se acerca á 
competencia desleal28, xa que dificilmente se pode competir con este tipo de empre-
sas, nas cales, por exemplo, en frecuentes ocasións se intentou rebaixar a protección 
dos empregados coa negociación de convenios de empresa menos protectores que os 
convenios sectoriais. 

Tendo en conta todo o dito até agora, é especialmente sangrante o feito de que Aena 
sexa un organismo público, xa que, desta maneira, a propia Administración está a con-
tribuír ao menoscabo das condicións de vida e laborais destes traballadores mediante 
os concursos de licitación, posto que os custos laborais son o prezo que debe pagarse 
pagar para a mellora da produtividade e a eficiencia dos servizos aeroportuarios. 

3. Problemas xurídico-laborais detectados no marco das empresas multiservizos 
aeroportuarias

Como sinalamos, as EM supoñen un importante desafío para o dereito laboral actual en 
diversos aspectos, por a súa figura non encaixar nas institucións reguladas polo noso 
ordenamento xurídico-laboral, tal e como está arestora redactado. Isto complícase aínda 
máis no ámbito aeroportuario, onde a presenza do organismo público Aena e o seu 
sistema de licitación formulan maiores interrogantes. Vaiamos por partes.

3.1. A difusa fronteira entre a cesión ilegal de traballadores e a lícita subcontra-
tación de obras e servizos

Como vimos, as EM dedícanse en exclusiva ao leasing de persoal, é dicir, a poñer 
á disposición doutras empresas man de obra que se despraza aos centros de traballo 

Eivissa, que finalmente foi desconvocada, Aguiló, J. M. (2017) [en liña] «Desconvocada la huelga del 
servicio de limpieza en el Aeropuerto de Ibiza» ABC 23/05/2017. Dispoñible no enderezo web <https://
bit.ly/33x3GhR>.
28 López Balaguer, M. (2017) «Empresas de trabajo temporal y empresas multiservicios: la historia que 
se repite» Documentación Laboral, 110(2), pp. 69-71.
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das empresas clientes para cubrir as necesidades destas. Así, practicamente en todos 
os casos o elemento esencial do funcionamento das EM é a achega de man de obra. 
De feito, a gran maioría das tarefas que efectúan non requiren complexos medios 
materiais, polo que este tipo de subcontratación non precisa dunha excesiva estrutura 
organizativa nin tampouco equipamentos. Estamos daquela ante unha cesión ilegal ex 
art. 43 do Estatuto dos traballadores29 (en diante, ET)? Ou, pola contra, ante unha lícita 
subcontratación do art. 42 do ET? Aínda que a diferenza entre os artigos 42 e 43 do 
ET é clara teoricamente, cando se leva á práctica en casos de externalización en xeral, 
e nas EM en particular, xorden as dificultades. 

En primeiro lugar, e como apuntamos, as EM non requiren de ningunha infraestrutura 
material, pois precisamente empregan os materiais propios das empresas clientes a 
que se desprazan os seus traballadores, que son o núcleo esencial da súa prestación. 
Tradicionalmente, a xurisprudencia esixía á empresa contratista contar cunha serie de 
medios materiais e persoais, é dicir, poñíase a énfase en que existise unha organiza-
ción independente e que se tratase dun empresario real e non ficticio30. Sen dúbida, 
demandar isto ás EM levaríanos inexorablemente a que en moitos casos se declarase 
a cesión ilegal de traballadores, ante a ausencia dunha organización independente, xa 
que só se dedican ‒como insistimos‒ a poñer á disposición da empresa cliente man de 
obra31. Porén, co desenvolvemento da subcontratación, este criterio foi desprazado na 
xurisprudencia e cobrou un papel fundamental o exercicio dos poderes de organización 
e dirección32. É dicir, xa non se remarca tanto o carácter real ou ficticio da empresa, 
senón se os empresarios involucrados actúan como empresas reais e se implican na 
súa organización e na asunción dos riscos empresariais, sen se limitaren só a submi-
nistrar man de obra. Xa que logo, a clave pasa a residir no poder inherente á condición 
empresarial33. 

29 Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do esta-
tuto dos traballadores (BOE n.º 255, do 24/10/2015).
30 SSTS do 21/03/1997, (rec. n.º 3211/1996); 14/09/2001 (rec. n.º 2142/2001); 17/01/2001 (rec. n.º 
3863/2000); 30/11/2005, (rec. n.º 3630/2004); 17/04/2007 (rec. n.º 504/2006); e, máis recentemente, 
15/05/2017 (rec. n.º 2960/2015).
31 No entanto, xa os propios tribunais declararon que non se pode presumir que toda actuación das EM 
sexa ilegal. Poden citarse como exemplo as sentenzas da Audiencia Nacional do 30/05/2014 nos recursos 
n.º 92/2014 e 90/2014.
32 SSTS do 19/011994 (rec. n.º 3400/1992) ou 25/10/1999 (rec. n.º 1792/1998), entre outras.
33 Sobre os elementos que cómpre ter para a declaración de cesión ilegal ex art. 43 do ET pronunciouse 
recentemente a STS do 10/01/2017 (rec. n.º 1670/2014).
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Malia este cambio implicar que poden considerarse supostos de cesión ilegal entre 
empresas reais, cando algunha delas non asuma a súa organización nin os riscos em-
presariais ‒o cal se admite co obxectivo de protexer os traballadores e se incluíu na 
reforma do art. 43 do ET34‒, con iso, a inexistencia dunha organización propia estable, 
carente de medios materiais para o desenvolvemento da súa actividade, non impide a 
existencia dunha subcontratación lícita se o empresario exerce as funcións inherentes 
a tal condición35. 

Debemos ter en conta que, no caso das EM, en xeral, o exercicio do poder de dirección 
se esvaece como consecuencia de que os traballadores prestan os seus servizos no cen-
tro da empresa contratante, pois non é infrecuente que a EM unicamente actúe como 
un xestor administrativo do persoal e simple correa de transmisión das directrices e 
amoestacións do empresario principal36, o cal é flagrante no ámbito aeroportuario. De 
feito, na xurisprudencia atopámonos en numerosas ocasións37 coa declaración de cesión 
ilegal de traballadores entre as empresas contratistas e Aena. Precisamente o feito de 
que sexa Aena o organismo de xestión das instalacións aeroportuarias lévanos a que 
dea ordes directamente aos empregados doutras contratas, ou que, pese á existencia 
dunha organización independente, esta sexa irrelevante porque Aena asume o papel de 
xestión e dirección empresarial en realidade. Un exemplo disto último témolo na STS 
do 20/10/2014 (recurso n.º 3291/2013), en que se declara a cesión ilegal dunha azafata 
porque a verdadeira xestión e dirección empresarial é de Aena, aínda que existe unha 
organización empresarial independente. Así, debe declararse a cesión ilegal:

34 Real decreto lei 5/2006, do 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE n.º 141, do 
14/06/2006). No preámbulo sinálase:

En relación coa subcontratación de obras e servizos, actualízanse algúns elementos da lexislación vixente co 
obxectivo de asegurar que a organización empresarial da produción mediante diversas fórmulas de descentrali-
zación produtiva sexa compatible coa protección dos traballadores, especialmente cando se trate de empresas 
principais, contratistas e subcontratistas que comparten de forma continuada un mesmo centro de traballo. 
Por outra parte, procédese a deslindar a subcontratación de obras e servizos entre empresas das prácticas que 
incorren na figura da cesión ilegal de traballadores, tendo presente que, segundo a nosa lexislación, a contra-
tación de traballadores para cedelos temporalmente a outra empresa soamente se pode efectuar legalmente a 
través de empresas de traballo temporal. Con esta finalidade, incorpórase ao Estatuto dos traballadores unha 
definición da cesión ilegal de traballadores, que traslada á lei a xurisprudencia sobre esta materia.
35 Vicente Palacio, A. (2016) op.cit., pp. 28-31.
36 Esteve-Sagarra, A. (2017) op.cit., p. 223.
37 STS do 21/10/2014 (rec. n.º 1692/2013); STSX de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) do 10/12/2014 
(rec. n.º 911/2014); STSX de Canarias (As Palmas de Gran Canaria) do 15/10/2010 (rec. n.º 655/2010); 
STSX de Andalucía (Sevilla) do 22/01/2014 (rec. n.º 2871/12), entre outras.
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[...] posto que a verdadeira xestión e dirección empresarial era levada a cabo por Aena, desde 
o momento en que era esta a que realmente e nas súas propias instalacións organizaba o 
servizo a través da asignación de horarios de apertura, cerre, controis reais previos de acceso 
para que as persoas autorizadas accedan ás dependencias, e levaba a cabo incluso un control 
de idoneidade deses traballadores por exemplo en materia de coñecemento de idiomas, a 
esixencia de que fosen dotados de determinados medios de comunicación ou transporte, de 
roupa identificativa directamente relacionada coa Entidade Aena, e ningunha ‒de feito estaba 
prohibido‒ coa empresa para a que se dicía que prestaban os seus servizos.

Así as cousas, vemos como en ocasións existen diferentes elementos que nos levan 
a determinar a existencia dunha cesión ilegal de traballadores, sexa porque a EM só 
se dedica a subministrar man de obra ou porque Aena exerce un poder de dirección e 
xestión, en realidade, ao desenvolverse as actividades externalizadas no seu ámbito 
de xestión.

En segundo lugar, e en relación co que estivemos a sinalar até este momento, podemos 
cuestionar se as EM localizadas no eido aeroportuario encaixan dentro do artigo 42 
do ET, pois o réxime de responsabilidade privilexiado previsto só é de aplicación a 
aquelas contratas que se corresponden cunha «propia actividade»38. Para estes efectos, 
debe dicirse que durante moito tempo a identificación do que sexa «propia actividade» 
xerou enormes dificultades e a súa concreción, aínda que non resultou pacífica, foi 
evolucionando na nosa xurisprudencia até chegar a ser un concepto restritivo. 

Orixinariamente sostíñase a «tese da indispoñibilidade», segundo a cal quedaban 
comprendidas dentro do ámbito de responsabilidade solidaria en materia salarial e de 
seguridade social do art. 42 do ET todas aquelas contratas que fosen indispoñibles para 
a realización da actividade empresarial, aínda que non fosen parte do obxecto social da 
empresa, o que comportaba que se incluísen as tarefas complementarias. Porén, acabou 
impoñéndose a «tese da inherencia» que entende que só quedan comprendidas dentro 
deste concepto as actividades inherentes ao ciclo produtivo da empresa principal39. 
Desta forma, entendeuse por tal noción que, no suposto de que non se concertase a 
contrata, as obras ou os servizos deberían ser efectuados polo propio empresario co-

38 No caso da actividade prestada polos servizos de información ao cliente, os tribunais recoñeceron que 
se aplica o art. 42 do ET, ao quedar comprendida dentro do concepto de «propia actividade». Véxanse as 
SSTSX de Baleares do 16/03/2010 (rec. n.º 458/2009) e o 24/11/2011 (rec. n.º 592/2011).
39 Un resumo de ambas as teses pode atoparse na STS do 24/11/1998 (rec. n.º 517/1998).
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mitente so pena de prexudicar sensiblemente a súa actividade empresarial40, polo que 
as tarefas complementarias ou non nucleares quedan fóra do ámbito do art. 42 do ET. 
Esta restrición responde ao abandono do enfoque patolóxico da externalización, que 
pola súa vez se xustifica en que se o lexislador español introduciu unha determinada 
característica nas contratas para que o traballo poida ser tutelado, é porque non quixo 
protexer calquera tipo de contratas; de aí que se rexeite facer unha interpretación ex-
tensiva do que se considera «propia actividade»41. Sendo iso así, moitas das actividades 
efectuadas no ámbito aeroportuario que son externalizadas non se axustan ao concepto 
de «propia actividade», e mesmo temos dificultades para determinar se se trata dunha 
actividade «accesoria», «indispoñible» ou «inherente»42. 

Non cabe dúbida de que o concepto de «propia actividade» contido no art. 42 do ET 
quedou obsoleto e é inseguro respecto á situación actual, pois esta restrición implica 
unha redución na responsabilidade tanto de Aena como das EM correspondentes, sobre 
todo, en relación con todas aquelas actividades que non sexan consideradas «propia 
actividade». Iso loxicamente estimula a subcontratación, porque comporta unha menor 
responsabilidade empresarial, o cal se traduce nunha diminución da protección laboral 
dos traballadores. Ademais, cómpre termos en conta que as EM non contan, polo xeral, 
cunha estrutura organizativa e material, ou esta é moi escasa, polo que non é de estrañar 
que se declaren insolventes en caso de declararse responsabilidade salarial, polo que 
os traballadores quedan desprotexidos en tales situacións. 

3.2. A precarización do emprego nas empresas multiservizos aeroportuarias: 
temporalidade, dificultades no ámbito colectivo e presión para a adxudicación 
ou o mantemento da contrata

A precariedade nas EM maniféstase, en primeiro lugar, pola temporalidade xeneralizada 
que existe entre os seus empregados. A prestación das actividades lévase a cabo nas 

40 SSTS do 18/01/1995 (rec. n.º 150/1994) e o 22/11/2002 (rec. n.º 3904/2001).
41 Esteve-Sagarra, A. (2017) op. cit., p. 229.
42 Tal como apunta Falguera Baró, M. A. (2015) op. cit., pp. 18-20, en moitos pronunciamentos xudi-
ciais matízanse diferentes realidades dentro do fenómeno da externalización e diferénciase entre activi-
dade indispoñible, accesoria e inherente. Nalgúns pronunciamentos asimílanse as «actividades indisponi-
bles» á «propia actividade», pero non ás «inherentes» (véxase as SSTS do 24/06/2008, rec. n.º 345/2007; 
05/11/2012, rec. n.º 188/2012, ou 15/11/2012, rec. n.º 191/20129); aínda que noutras equipárase a expre-
sión «absolutamente indispensable» con «inherente» (véxase as SSTS do 23/01/2008, rec. n.º 33/2007, 
ou do 03/10/2008, rec. n.º 1675/2007, entre outras). Isto leva en ocasións a obvias dúbidas aplicativas.



204

EM mediante unha contrata ou concesión ‒como no caso que nos ocupa‒ que xustifica 
a extensión do contrato por obra e servizo determinado establecido no art. 15.5 do ET. 
Iso débese a que o TS posibilitou a utilización do contrato de obra ou servizo aínda que 
a actividade sexa permanente para o empresario principal43. Esta interpretación permite 
que os contratos temporais por obra ou servizo determinado teñan a mesma duración que 
a duración da contrata, o que abriu a porta a que esta modalidade sexa a contratación 
preferente, coa contratación indefinida como unha excepción na realidade práctica. 

No entanto, malia estar consolidada, a devandita interpretación segue a ser cuestionada e 
criticada, pois converte o contrato temporal nun contrato acausal, cuxo recurso retroali-
menta a excesiva temporalidade existente en España44. Así, mediante a externalización 
prodúcese un encadeamento de contratos que posibilita o desenvolvemento de funcións 
de maneira permanente na empresa, pois non é infrecuente que estas sexan realizadas 
polos mesmos traballadores, mais en cada contrata asínase un novo contrato con eles. 
De feito, como apuntabamos supra, algunhas EM están sempre presentes, en maior ou 
menor grao, cada vez que se saca un servizo a licitación, polo que para estas empresas 
é moi vantaxoso acudir a esta modalidade contractual que finaliza cada vez que acaba 
a contrata e empregar os mesmos traballadores. 

No entanto, no caso das EM é necesario reformular a doutrina asentada, pois existe 
un claro agravio comparativo respecto ás ETT: mentres que está prohibido servirse de 
ETT para cubrir necesidades permanentes de man de obra ‒e, en caso de que así fose, 
aplícanse as consecuencias establecidas45‒, as EM si poden ser usadas para a devandita 
finalidade, pois a contrata case habilita automaticamente a contratación temporal. Iso, 
ademais, comporta que a única posibilidade de que os traballadores poidan consolidar 
o seu emprego neste tipo de empresas derive de forma exclusiva da duración da con-
trata, con base na reforma introducida no art. 15.5 do ET, que limita a duración destes 
contratos até un máximo de tres anos, o cal determina a reducida eficacia do mecanismo 

43 A admisión dos contratos por obra ou servizo vinculador ás contratas ou concesións ten un longo percor-
rido xudicial e foi referendada por unha ampla doutrina xurisprudencial. En relación coa licitude en con-
tratas administrativas, véxase as SSTS do 25/06/1997 (rec. n.º 6133/1997); 18/12/1998 (rec. n.º 309/1999) 
ou 03/04/2007 (rec. n.º 290/2006), entre outras.
44 Esteve-Sagarra, A. (2017) op. cit., p. 231.
45 O emprego das ETT para cubrir necesidades permanentes está prohibido, o cal comporta que se apli-
quen as máximas consecuencias establecidas non soamente pola Lei 14/1994, senón tamén as reguladas 
polo artigo 43 do ET, que articula a cesión ilegal de traballadores. Mostra diso encontrámola na STS do 
04/07/2006 (rec. n.º 1077/2005).
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protector do devandito artigo46 . Así, o feito de que o carácter temporal da contrata sirva 
como xustificación para establecer contratos temporais de obra e servizo condúcenos 
ao absurdo no caso das EM, xa que ao non tratarse dunha necesidade temporal, se 
fose a propia empresa cliente a que contratase, a contratación debería ser indefinida; 
alén de que se se contratase vía ETT, como sinalamos, se declararía a cesión ilegal dos 
traballadores nestes supostos. 

Atendendo a todo o dito até agora, podemos afirmar que, malia a inexistencia de 
estudos que conteñan datos sobre a temporalidade existente en concreto no ámbito 
aeroportuario, é previsible que a gran maioría dos traballadores das contratas de Aena 
sexan temporais, e esta é a primeira evidencia da precariedade existente no sector a 
raíz da entrada nel das EM. De calquera xeito, hai outras cuestións que tamén poñen 
de relevo a situación incerta dos traballadores aeroportuarios, o que é flagrante cando 
nos referimos ás súas condicións laborais e salariais, loxicamente, establecidas por 
convenio colectivo. Nas EM, en xeral, existen múltiples interrogantes respecto á de-
terminación de convenio colectivo aplicable, circunstancia que tamén se dá no ámbito 
aeroportuario, cando non se conta cun convenio de empresa propio. A diferenza do que 
ocorre nas ETT, nas EM non cabe a posibilidade de que se aplique o convenio colectivo 
da empresa cliente, o que é un dos factores que claramente explican o recurso ás EM 
en vez de ás ETT. Tampouco cabe a posibilidade, con carácter xeral, de que ningún 
convenio colectivo sexa aplicable47. Xa que logo, en ausencia de convenio colectivo 
de empresa e ante o obxecto múltiple das EM, a aplicación do convenio colectivo 
correspóndese coa concreta actividade de servizos que realiza a empresa no marco da 
contrata considerada illadamente, con independencia de cal for a súa actividade máis 
xenérica48. Non obstante, iso non remata con todos os problemas, especialmente nos 
supostos de polivalencia funcional ou cando os traballadores levan a cabo traballos 
suxeitos a varios convenios sectoriais. 

46 Vicente Palacio, A. (2016) op.cit., p. 99.
47 Sobre a problemática para a determinación do convenio colectivo nas EM, véxase Muñoz Ruiz, A. B. 
(2014) «Estrategias de negociación e empresas multiservicios: la problemática del convenio colectivo 
aplicable como telón de fondo» Revista de Información Laboral 7, pp. 277-286; e Nieto Rojas, P. (2017) 
«La respuesta de la negociación colectiva sectorial a las empresas multiservizos» Revista de Información 
Laboral 7, pp. 229-247.
48 Como pode lerse en Vicente Palacio, A. (2016) op.cit., p. 60, nas EM recórrese ao criterio de «espe-
cificidade ou especialidade», que é unha evolución do criterio de «actividade principal preponderante», 
que se refire, principalmente, á actividade organizativa, produtiva e económica (principio de unidade de 
empresa).
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Por se o anterior non fose suficiente, nestas singulares instalacións a problemática 
complícase aínda máis, porque as condicións laborais e salariais deben contextuali-
zarse tamén dentro do marco da licitación de Aena. Isto comporta que as condicións 
laborais e salariais dos traballadores das EM deban axustarse ás condicións impostas 
polo organismo público, con respecto ás cales, polo común, a empresa máis rendible 
será aquela a que ao final se conceda a licitación. Iso indubidablemente implica unha 
redución de custos por parte da EM, o cal se consegue, principalmente, mediante a 
rebaixa dos custos salariais dos seus empregados. Esta redución de custos pode efec-
tuarse de múltiples formas, por exemplo, mediante a negociación dun convenio de 
empresa pouco protector. E é que a primacía dos convenios de empresa, establecida a 
raíz da modificación do artigo 84.2 do ET, foi empregada polas EM para «descolgarse» 
das condicións laborais do sector, precisamente para minorar os custos laborais, o que 
as leva a lles facer unha competencia desleal ás empresas que si están sometidas aos 
convenios colectivos sectoriais49. 

Este tipo de convenio, como dicimos, presenta vantaxes respecto aos sectoriais. Así, en 
primeiro lugar, elimina a problemática respecto á determinación do convenio colectivo 
aplicable, antes explicada; e, en segundo lugar, permite a desvinculación de determi-
nadas cuestións tan importantes como o salario ou a xornada, o cal veu utilizándose 
co único fin de rebaixar as condicións laborais. Precisamente a presión introducida 
polo sistema de licitación e adxudicación das contratas está propiciando esta diminu-
ción da protección dos traballadores das EM, que, para seren competitivos no ámbito 
aeroportuario respecto a outros doutras empresas, teñen unhas condicións cada vez 
máis precarias. Tales circunstancias tradúcense no incremento da conflitividade laboral 
existente, pois, como é sabido, na actualidade se formulan reiteradamente medidas de 
acción colectiva nos aeroportos para demandar melloras laborais. Todo iso permítenos 
afirmar que se está a producir unha precarización do emprego no ámbito aeroportuario, 
tal e como sinalamos até este momento, situación que se complica aínda máis co que 
a continuación comentaremos.

49 A primacía do convenio de empresa articúlase precisamente en determinadas cuestións moi sensibles 
e interesantes para a redución dos custos laborais, como son a contía do salario base e os complementos 
salariais, o aboamento das horas extraordinarias ou o horario e a distribución do tempo de traballo, o 
réxime de traballo a quendas etc.
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3.3. Sucesión de contratas e subrogación de persoal ex art. 44 do ET: contratas 
inmateriais e fuxida dos convenios colectivos sectoriais

Outro aspecto non exento de dificultades é a aplicación dos mecanismos subrogatorios 
previstos polo art. 44 do ET nos casos de sucesión de empresas. A doutrina e a xurispru-
dencia identificaron os dous presupostos que determinan a existencia dunha sucesión 
de empresas, que son acumulativos: o primeiro deles implica un cambio na titularidade 
(elemento subxectivo); e o segundo esixe que o cambio de titularidade afecte a unha 
empresa, un centro de traballo ou unha unidade produtiva autónoma (elemento obxec-
tivo). Non obstante, nos supostos de contrata ou cesión, a xurisprudencia veu negando 
a súa aplicación nestas circunstancias50. Esta decisión xustifícase en que ao permanecer 
inmutable a titularidade da contrata non existe, en sentido propio, unha transmisión de 
empresa, senón unicamente do título xurídico contractual, sen que iso implique transferir 
o complexo de bens, capital e traballo51. É dicir, prodúcese unha simple sucesión na 
execución dunha actividade económica, posto que, de acordo co Tribunal de Xustiza 
das Comunidades Europeas «unha entidade non pode reducirse á actividade de que se 
ocupa»52, de modo que o cambio de titular non determina a aplicación do art. 44 do 
ET, se a «operación non vai acompañada dunha cesión, entre ambos os empresarios, 
de elementos significativos do activo material ou inmaterial»53. Por tanto, ao carecer de 
elemento subxectivo, non pode declararse a sucesión de empresas que pon en marcha 
o art. 44 do ET, unha liña que seguiu o noso TS en reiterada doutrina54. 

50 Entre outras, véxase as SSTS do 09 /06/1991 (rec. n.º 146/1991); 05/04/1993 (rec. n.º 702/1992); 
23/02/1994 (rec. n.º 1065/1993); 12/03/1996 (rec. n.º 804/1996); e 29/01/2002 (rec. n.º 4749/2000).
51 A doutrina científica tamén negou a aplicación do art. 44 do ET aos supostos de contrata e cesión. Entre 
os primeiros autores que iniciaron o debate, cabe citarmos os seguintes: Camps Ruiz, L. M. (1993) Ré-
gimen laboral de la transmisión de empresas. Valencia, Tirant Lo Blanch; Albio Montesinos, I. (1984) 
Aspectos laborales sobre la transmisión de empresas. Madrid, MTSS; Pérez Amorós, F. (1985) «El 
principio de estabilidad en el empleo en los supuestos de sucesión de empresas concesionarias de servi-
cios públicos» Revista de Trabajo 77; e Camps Ruiz, L. M. e Sala Franco, T. (1986) «La subrogación 
contractual entre empresarios contratistas de limpieza» Poder Judicial 4, pp. 177-186.
52 STXCE do 14/04/1994, C-392/92, asunto Schmidt, ratificada pola STXCE do 11/03/1997, C-13/95, 
asunto Süzen.
53 STXCE do 09/12/2004, C-460/02, asunto aeroportos italianos. Unha análise sobre este pronunciamento 
pode atoparse en De la Puebla Pinilla, A. (2005) «Liberalización del sector aéreo y derechos de los tra-
bajadores. Libre competencia y derecho social europeo. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de 9 de diciembre de 2004» Revista General de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridae Social 9. Dispoñible no enderezo web <https://bit.ly/2qkA09D>.
54 SSTS do 22/09/2005 (rec. n.º 946/2004); 03/06/2005 (rec. n.º 1822/2004); 15/03/2005 (rec. n.º 
367/2004); 28/09/2004, (rec. n.º 4422/2003); 18/03/2003 (rec. n.º 3404/2001); 18/09/2002 (rec. n.º 
48/2001); e 21/06/2001 (rec. n.º 1448/2001).
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Este razoamento leva inexorablemente a que non poida impoñerse a subrogación con 
carácter xenérico, senón que, como sinalou o TS, debe atenderse ao disposto nos con-
venios colectivos, e de ser o caso, nos pregos de condicións administrativas55. Así, tanto 
a negociación colectiva como os pregos de condicións foron cubrindo a ausencia de 
garantías legais e converténdose en mecanismos alternativos para protexer os traballa-
dores. Porén, tampouco resolveron a problemática existente. Por un lado, as reformas 
recentemente operadas na normativa condúcennos a un escenario máis incerto, pois 
os pregos de condicións deixan de ser un mecanismo para a subrogación, cuestión que 
comentaremos no seguinte apartado. E, polo outro, a negociación colectiva tamén atopa 
dificultades para establecer os mecanismos de subrogación nas EM, pois estas adoitan 
situarse nos convenios colectivos sectoriais, cuxa aplicación non sempre é clara nas 
EM, como explicamos antes. 

Precisamente nos sectores en que é habitual a prestación de servizos en réxime de 
contrata ‒limpeza, seguridade etc.‒, é unha práctica moi estendida que a negociación 
colectiva incorpore cláusulas de subrogación obrigatoria para que a continuidade dos 
contratos non quede á vontade do novo contratista. No entanto, a prioridade de aplicación 
do convenio de empresa permitiu evitar os mecanismos protectores que normalmente 
conteñen os convenios de colectivos sectoriais, polo que as EM están nunha posición 
privilexiada respecto das empresas que se rexen por estes. Mesmo se nos poñemos no 
mellor dos casos e os convenios colectivos de empresa recoñecen a subrogación do 
persoal das EM, os devanditos convenios non serán de aplicación á empresa entrante, 
polo que tampouco estas cláusulas de subrogación permiten protexer os traballadores56.

Tampouco os pronunciamentos comunitarios contribuíron á mellora da situación. A 
interpretación actual do TXUE en relación coa Directiva 2001/23/CE do Consello, 
do 12/03/2001, sobre a aproximación das lexislacións dos estados membros relativas 
ao mantemento dos dereitos dos traballadores en caso de traspasos de empresas, de 
centros de actividade ou de partes de empresas ou de centros de actividade57, baséase 

55 SSTS do 30/12/1993 (rec. n.º 3218/1992) e o 29/01/2002 (rec. n.º 4749/2000).
56 Cuestión que lembra o Auto do TS do 26 /04/2017 (rec. n.º 2736/2016), que versa sobre a problemática 
existente para se lles recoñecer un complemento de antigüidade aos traballadores de información do Ae-
roporto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez e das salas de autoridades, con base a se se declara a existencia 
ou non de subrogación do cadro de persoal.
57 Nun principio esta cuestión era regulada pola Directiva 77/187/CEE do Consello, do 14/02/1977, sobre 
a aproximación das lexislacións dos estados membros relativas ao mantemento dos dereitos dos traballa-
dores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividade ou de partes de centros de actividade 
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na coñecida como doutrina TEMCO58. Esta sentenza introduciu unha nova tipoloxía 
de contratas: as contratas inmateriais ‒que, como sinalamos, son as máis frecuentes 
no ámbito comunitario‒, a que se lles aplicará o réxime do art. 44 do ET se se produce 
unha «sucesión do cadro de persoal», ben porque esta derive do mandato convencional, 
ou ben porque o novo contratista asuma voluntariamente unha parte significativa do 
cadro de persoal59. Por tanto, a «sucesión do cadro de persoal» determina a «sucesión 
de empresa» para os efectos do art. 44 do ET. O que en principio pode parecer positivo 
para a protección dos traballadores sometidos a contratas inmateriais como as das EM, 
no entanto, deu lugar ao efecto contrario, xa que é suficiente con que os convenios 
colectivos de aplicación non conteñan a subrogación en casos de cambio de contrata, 
ou que o empresario entrante non asuma unha «parte substancial do cadro de persoal», 
para que o artigo 44 do ET non sexa aplicable. 

Todo iso lévanos a un novo marco de desregularización que as EM aproveitan para 
reducir a protección dos seus traballadores nas instalacións aeroportuarias, pois grazas 
a estas lagoas xurídicas eluden a subrogación do cadro de persoal mediante o emprego 
de diferentes artificios. Novamente constatamos a deterioración da protección destes 
traballadores, cuxo traballo depende da vontade do empregador e da continuación da 
contrata.

4. Existe unha posible solución ás dificultades observadas neste ámbito após a 
promulgación da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, e 
a STS do 12 de decembro de 2017?

No tocante á subrogación do cadro de persoal, é o momento de abordarmos os cambios 
normativos introducidos na LCSP en materia de pregos de condicións. Podemos adiantar 

(DO L 61 do 05/03/1977). Hoxe a súa versión consolidada é a Directiva 2001/23/CE (DOCE n.º 82, do 
22/03/2001), modificada á súa vez pola Directiva 2015/1794 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
06/10/2015 (DOUE L 263/1 do 08/102015) no que se refire á xente de mar.
58 STXUE do 24/01/2002, C-51/00, asunto TEMCO.
59 Na sentenza antes mencionada dise que será de aplicación a Directiva 77/187/CEE:

[...] cando a operación non vai acompañada de ningunha cesión de elementos do activo, materiais ou inma-
teriais, entre o primeiro empresario ou o subcontratista e o novo empresario, mais o novo empresario se fai 
cargo, en virtude dun convenio colectivo de traballo, dunha parte do persoal do subcontratista, sempre que o 
mantemento do persoal se refira a unha parte esencial, en termos de número e de competencia, do persoal que 
o subcontratista destinaba á execución do subcontrato.



210

que tales mudanzas dificultan aínda máis a problemática de que até agora falamos, sobre 
todo a partir da interpretación realizada polo TS na súa sentenza do 12/12/2017, onde 
sinala que o novo precepto establecido na LCSP –en concreto o art. 130‒ prohibe que 
os pregos de condicións impoñan a subrogación do cadro de persoal, o que implica un 
importante cambio de doutrina no ámbito social. 

Até a data, nas actividades «desmaterializadas» ‒como as das EM nos aeroportos‒ 
podería producirse o efecto subrogatorio do cadro de persoal, ante a imposibilidade 
de aplicar o art. 44 do ET, en tres circunstancias: a primeira, de se establecer a subro-
gación obrigatoria no convenio colectivo, sempre que este fose de aplicación á nova 
empresa, como apuntamos; a segunda, por un acordo de vontades60; e, por último, 
por unha decisión unilateral do novo prestador de servizos, sendo indiferente se se 
trata dunha reversión dun servizo público ou dunha sucesión de contratas pública ou 
privada, de conformidade co art. 1.1.c) da Directiva 2001/23/CE. Xa que logo, era un 
criterio consolidado na xurisprudencia social española que a subrogación, amais de 
se impoñer polo convenio colectivo ou pola vontade do empregador, podía derivarse 
dun prego de condicións61. 

En efecto, este mecanismo foi empregado no ámbito aeroportuario, onde Aena estable-
ceu unha serie de pregos de condicións que podían incluír a obriga de subrogación do 
cadro de persoal, o que orixinaba que a empresa entrante debese asumir os traballadores 
da empresa saínte. Precisamente os problemas existentes para declarar a subrogación 
ex art. 44 do ET ou por convenio colectivo sectorial explicados no apartado anterior, 
foron suplidos polos pregos de condicións, o cal permitiu protexer os traballadores 
aeroportuarios ante a súa incerta situación. E esta obriga de subrogación xustificábase 
na interpretación que se facía desde a xurisdición social do contido do antigo artigo 
120 da LCSP62, en virtude da cal se establecía o seguinte: 

60 Aínda que é certo que os tribunais admitiron que o acordo de vontades entre cedente e cesionario non 
provoca a subrogación do cadro de persoal, salvo que medie o consentimento dos traballadores, xa sexa 
este tácito ou expreso, no marco da liberalización do transporte aéreo. Véxase, por exemplo, as SSTS do 
29/04/2000 (rec. n.º 4949/1998) e o 11/04/2000 (rec. n.º 2846/1999).
61 Entre outras, véxase as SSTS do 04/06/2013 (rec. n.º 58/2012); 20/09/2010 (rec. n.º 17/2010); e 
14/09/2015 (rec. n.º 191/2014). Véxase tamén a STSX de Castela A Mancha do 18/02/2016 (rec. n.º 
1725/2015) como exemplos do posicionamento da xurisdición social.
62 Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 
contratos do sector público (BOE n.º 276, do 16/11/2011), derrogado pola actual Lei 9/2017, do 8 de no-
vembro, de contratos do sector público.
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Naqueles contratos que impoñan ao adxudicatario a obriga de subrogarse como empregador 
en determinadas relacións laborais, o órgano de contratación deberá facilitar aos licitadores, 
no propio prego ou na documentación complementaria, a información sobre as condicións dos 
contratos dos traballadores aos que afecte a subrogación que resulte necesaria para permitir 
a avaliación dos custos laborais que implicará tal medida. Para estes efectos, a empresa que 
viñese efectuando a prestación obxecto do contrato que se vai adxudicar e que teña a condi-
ción de empregadora dos traballadores afectados estará obrigada a proporcionar a referida 
información ao órgano de contratación, por requirimento deste.

Con efecto, a expresión «aqueles contratos que impoñan ao adxudicatario a obriga 
de subrogarse» deu lugar a que desde a doutrina social se entendese que os pregos de 
condicións podían establecer mecanismos de subrogación, se non o facía o convenio 
colectivo ou non era aplicable o art. 44 do ET. Non obstante, a xurisprudencia con-
tencioso-administrativa non compartiu esta afirmación, senón que rexeitou que este 
artigo impuxese unha obriga de subrogación á Administración, porque excedería do 
ámbito propio dos pregos de condicións administrativas particulares63. En reiteradas 
ocasións a doutrina do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, 
acollida pola xurisdición contencioso-administrativa, sinala que «a obriga ou non de 
subrogar os traballadores virá imposta polas disposicións legais –art. 44 do ET‒ ou 
convencionais en cada caso aplicables, e non polo propio prego, que en ningún caso 
pode en por si esixir esa medida, por ter un contido estritamente laboral, [...] e iso por 
máis que a lectura illada do artigo 120 da LCSP puidese levar a outra conclusión»64. 
Sendo iso así, durante anos non existiu consenso entre ambas as xurisdicións canto 
á interpretación do artigo 120 da LCSP, pois mentres que a administrativa negaba o 

63 Esta afirmación sostense no Informe da Avogacía do Estado do 29/06/2005 (Ditame 43/05). Como in-
dica Beltrán de Heredia Ruiz, I. (2017) «Pliego de condiciones y subrogación de plantilla: problemas 
actuales», Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo 198, pp. 107-125, este é un dos tres fitos 
que explican o actual posicionamento da doutrina administrativa, que nega os efectos subrogatorios dos 
pregos de condicións. Os outros dous correspóndense con outro informe da Avogacía do Estado (Ditame 
2/97) onde se establece que «non será aplicable o art. 44 do ET nos supostos en que simplemente se pro-
ducen adxudicacións sucesivas, mediante distintos contratos, a diferentes empresas para a prestación de 
idénticos servizos por conta dun terceiro, se iso vai acompañado da transmisión de elementos materiais 
dunha empresa a outra»; e o Informe 31/1999 da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, onde 
de maneira máis explícita se afirma que «a subrogación dunha empresa nas relacións laborais doutra é 
cuestión cuxa posibilidade ha de ser resolta de conformidade coa lexislación laboral vixente, en concreto 
determinado se resulta aplicable ao suposto de feito o art. 44 do ET, ou, de ser o caso, dos respectivos con-
venios colectivos, sen que nada teñan que establecer os pregos de cláusulas administrativas particulares».
64 Algúns exemplos témolos nas resolucións n.º 75/2013; 267/2013; 8/2014; 14/2014; 452/2014; 88/2015; 
1171/2015 ou 813/2016.
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efecto subrogatorio, a social entendía maioritariamente que esa disposición impoñía 
unha verdadeira obriga.

Agora ben, a reforma operada sobre a LCSP, cuxa entrada en vigor se produciu en datas 
moi recentes, propiciou a modificación do artigo controvertido, de tal maneira que no 
actual art. 130 da LCSP se eliminou a conflitiva expresión xa referida para substituíla 
por «cando unha norma legal un convenio colectivo ou un acordo de negociación 
colectiva de eficacia xeral impoña ao adxudicatario a obriga de subrogarse como 
empregador en determinadas relacións laborais»65. Así, o novo precepto claramente 
nega a posibilidade de fixar a obriga de subrogación mediante os pregos de condicións. 
Este cambio de redacción apoia, sen lugar a dúbida, a postura que sosteu a xurisdición 
contencioso-administrativa, pois a subrogación circunscríbese só aos casos en que 
exista unha norma legal ou en que o correspondente convenio colectivo o impoña, e 
descártase a terceira posibilidade mantida pola doutrina social respecto aos pregos de 
condicións. Deste modo os pregos de condicións non poden impoñer a subrogación 
cando non concorren os requisitos ‒subxectivos e obxectivos‒ descritos no art. 44 do 
ET nin cando non o impoña un convenio colectivo, o cal obriga a xurisdición social a 
corrixir ou, de preferirse, modificar a doutrina que até agora defendeu, xa que a nova 
redacción non dá lugar a que o faga. 

Con todo, poderiamos formularnos se este cambio de redacción, ao fin e ao cabo, 
confirma o criterio establecido pola doutrina administrativa respecto do art. 120 da 
LCSP; ou, se, pola contra, e atendendo á literalidade do precepto, supón unicamente 
un impedimento a todos aqueles supostos posteriores aos cales se lles aplique o art. 130 
da LCSP, mantendo a posibilidade nos casos anteriores. Sobre este particular, cómpre 
dicirmos que o TS acolleu a tese de que esta nova redacción confirma a postura mantida 
pola doutrina administrativa, polo que o art. 130 da LCSP clarifica as dúbidas existen-
tes que creaban disparidades entre ambas as xurisdicións. Isto cambia por completo o 
panorama existente até a data, xa que, se se acaba ratificando este xiro interpretativo, 
a prohibición da subrogación mediante prego de condicións non só se estenderá aos 

65 Actualmente o primeiro apartado do art. 130 da LCSP queda redactado da seguinte maneira: 

Cando unha norma legal, un convenio colectivo ou un acordo de negociación colectiva de eficacia xeral impoña 
ao adxudicatario a obriga de subrogarse como empregador en determinadas relacións laborais, os servizos de-
pendentes do órgano de contratación deberán facilitar aos licitadores, no propio prego, a información sobre as 
condicións dos contratos dos traballadores aos cales afecte a subrogación que resulte necesaria para permitir 
unha exacta avaliación dos custos laborais que implicará tal medida, debendo facer constar igualmente que tal 
información se facilita en cumprimento do previsto neste artigo.
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supostos en que se aplique o novo artigo 130 da LCSP –bastante claro ao respecto‒, 
senón tamén aos anteriores que se rexían polo antigo art. 120 da LCSP, polo que a 
transcendencia deste cambio doutrinal é significativa. Iso levaríanos a eliminar un dos 
mecanismos que protexeron os traballadores aeroportuarios ante as dificultades xurídicas 
existentes, polo que a precariedade da súa situación pode agravarse aínda máis se cabe.

5. Conclusións

Á vista do exposto, podemos afirmar que a situación dos traballadores das EM que 
prestan servizos nos aeroportos é preocupante, pois a rápida penetración desta nova 
modalidade de externalización está a contribuír a que as súa condicións de vida e de 
traballo sexan cada vez máis inseguras. Malia resultar certo que no dereito do traballo 
existe un problema xeneralizado respecto ás EM –o cal require unha urxente interven-
ción lexislativa‒, no ámbito que nos ocupa a problemática complícase, pois a presenza 
de Aena e a licitación dos servizos mediante concurso pon en risco que poida garantirse 
unha eficaz protección destes traballadores. 

Neste contexto, aínda que cómpre que os aeroportos sexan infraestruturas competitivas 
e eficientes do punto de vista económico, en sintonía cos obxectivos comunitarios en 
materia de aviación civil, no entanto, rexeitamos que a rebaixa dos dereitos laborais 
se converta no camiño para conseguilo. Alén diso, en relación con todos os problemas 
xurídico-laborais que se viñeron suscitando e que abordamos neste traballo, a nova dou-
trina do TS respecto aos pregos de condicións ‒que até a data permitían a subrogación 
do cadro de persoal cando se cambiaba de contrata‒, de ratificarse, pode alterar por 
completo o escenario actual, complicando aínda máis a situación destes traballadores. 
Por tanto, consideramos urxente unha reflexión sobre o que está a acontecer no ámbito 
aeroportuario, onde as lagoas xurídicas, xunto cos últimos pronunciamentos xudiciais, 
contribúen ao aumento da conflitividade laboral e a precarización do traballo que se 
realiza.
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Resumo

No momento de atracar existen numerosos elementos de seguridade que protexen tanto o buque 
como o peirao. A atracada, o amarre e a desatracada de buques son manobras que entrañan moito 
risco no mundo naval, polo que existen diversos factores que cómpre ter en conta durante o 
transcurso destas operacións, tales como a presenza de buques próximos, as condicións meteo-
rolóxicas, as estruturas do propio peirao etc. Trátase, xa que logo, de manobras complexas, que 
moitas veces esixen o auxilio de prácticos, remolcadores e defensas. Estas últimas encárganse 
de absorber a enerxía cinética provocada polo buque no impacto inicial co peirao, para que a 
atracada sexa o máis segura posible. Porén, depender exclusivamente delas para absorber tal 
impacto podería resultar demasiado arriscado, polo que hoxe en día están a realizarse innovacións 
nas manobras de aproximación dos buques aos peiraos e o seu posterior amarre, coa inclusión 
de novidosos sistemas automatizados de axuda.

Palabras chave: buque, atracada, amarre, peirao, defensa.

Abstract

At the moment of berthing a ship there are a lot of safety elements that protect both the ship 
and the quay. The berthing and un-berthing of ships are operations that have a lot of risk in the 
naval world. Therefore, there are a lot of factors that must be considered during the course of 
these operations, such as passing ships, weather conditions, structures of the quay, and so on. 
This diversity of factors implies that it is a complex operation, which often requires assistance 
from pilots, tugboats and fenders. The fenders are responsible for absorbing the kinetic energy 
caused by the vessel in the initial impact with the quay, so that the berth is as safe as possible. 
But relying exclusively on these fenders to absorb the impact could be too risky, so nowadays 
innovations are being carried out in the ship approach operations and subsequent mooring, 
with the inclusion of safety novel automated systems in these operations.

Keywords: Ship, Berth, Mooring, Quay, Fender.
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1. Introdución

O gran desenvolvemento vivido polo transporte marítimo nas últimas décadas supuxo 
unha mellora nas infraestruturas portuarias, que chegou acompañada dun aumento das 
medidas de seguridade para protexer os traballadores, a carga, os buques e o medio 
ambiente. Xurdiu, por tanto, unha extensa normativa que controla todos estes asuntos 
relacionados co tráfico marítimo.

En particular, tanto o amarre como a atracada e a desatracada son manobras complexas 
que entrañan grandes riscos para os propios buques, os peiraos e o persoal involucrado 
nas citadas operacións. Alén doutras, a presenza doutros buques próximos ou os efec-
tos da meteoroloxía son variables que as afectan e que esixen o uso de elementos de 
seguridade que os protexan nese crucial momento. Entre os devanditos elementos de 
seguridade cabe destacarmos as defensas, os sistemas automáticos de axuda á atracada 
e os sistemas de amarre automatizados.

Figura 1. Novidosos ganchos de amarre de escape rápido

Fonte: <www.prosertek.com>.

As defensas encárganse de absorber a enerxía cinética provocada polo buque no impacto 
inicial co peirao, mais depender exclusivamente delas para absorber tal impacto resul-
taba demasiado arriscado, polo que dispositivos que até agora apenas evolucionaran 
foron perfeccionados até chegarmos aos actuais sistemas automatizados de axuda na 
atracada e o amarre de buque, que arestora están a impoñerse no mercado grazas ás 
innovacións que presentan.
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Cabe salientarmos a aparición de novas ferramentas que proporcionan aos capitáns e 
ás capitás información adicional para levar a cabo de forma máis eficaz as manobras 
de atracada e amarre: ganchos de amarre de escape rápido e sistemas de asistencia á 
atracada consistentes en dispositivos láser dispostos en estruturas verticais do peirao, 
dirixidos cara aos buques, auxiliaranos nestas manobras, mentres que novos e revo-
lucionarios sistemas de amarre, que incluso prescinden das estachas, farán que estas 
manobras sexan máis seguras.

2. Sistemas de axuda á atracada

Unha vez que un buque comeza a manobra de atracada, vai situándose en paralelo ao 
peirao a unha velocidade determinada. Após esta manobra, danse as amarras corres-
pondentes para afirmar o buque na súa posición de atracada e amarre. 

Durante estas perigosas operacións, para previr accidentes, os sistemas láser de axuda á 
atracada permiten controlar e facilitan o achegamento e a atracada dos barcos, ao pro-
porcionaren lecturas de velocidade e distancia moi precisas, que se mostran en grandes 
paneis electrónicos no propio peirao, para que o persoal de a bordo poida dispor desta 
información. Todo o sistema de medición analiza os datos obtidos polos sensores a 
través dun software propio e ofrece, amais destes datos en tempo real, avisos e alarmas 
in situ, en caso de se estimar que hai perigo de colisión co peirao ou outro buque.

Existe un sistema denominado DAM, desenvolvido por unha compañía biscaíña do 
grupo Prosertek, chamada Kareletik, que permite monitorizar unha serie de datos que 
poden auxiliar nas manobras de aproximación e atracada dos buques nos peiraos. 
Entre as vantaxes obtidas polo uso deste sistema podería destacarse a optimización e 
a mellora da eficiencia da atracada e a desatracada, así como o aumento da seguridade 
‒ou a redución dos riscos‒ nas citadas operacións. 

O DAM converteuse nun dos sistemas de axuda á atracada máis avanzado e seguro. 
Está dotado dunha serie de sensores de medición de variables tales como a velocidade 
do buque, a distancia deste ao peirao, a tensión das amarras, o rendemento das defensas, 
a velocidade e a dirección do vento etc., conectados a un software que as analiza en 
tempo real, co fin de evitar accidentes.
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Figura 2. Indicación da distancia ao peirao e as velocidades na proa e a popa do buque 
no DAM

Fonte: <www.prosertek.com>.

Por medio da monitorización da atracada poden medirse a distancia e a velocidade 
na proa e a popa do buque, así como o ángulo formado polo barco respecto á liña 
de defensas, en tempo real. Estas informacións represéntanse de forma numérica e 
gráfica mentres se reproduce a escala unha imaxe do peirao e do buque. Tamén pode 
observarse nos monitores o comportamento das defensas, á parte de datos da enerxía 
e as reaccións a que están sometidas.

O sistema consta de dous sensores láser, un servidor ou PC central cun monitor e varias 
opcións de visualización de datos. Os prácticos e os operadores do buque interpretan 
os datos recibidos para actuar en consecuencia, de xeito que se realice unha atracada 
efectiva e segura.

Figura 3. Panel de monitorización da atracada

Fonte: <www.prosertek.com>.
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Figura 4. Monitorización do comportamento das defensas

Fonte: <www.prosertek.com>.

En resumo, entre as vantaxes do sistema DAM poderían destacarse as seguintes:

a) Medición de alta precisión con tecnoloxía láser.
b) Optimización e mellora da eficiencia das manobras de atracada e desatracada, que 
reducen os posibles danos nos peiraos, as defensas e os buques.
c) Aumento da seguridade ‒ou redución dos riscos‒ nas operacións de atracada e de-
satracada, e xa que logo, minoración dos custos destas operacións.
d) Cumprimento das normativas UNE-EN 1532 e UNE-EN 1472, relacionadas coa 
interface necesaria, entre buque e terra, para instalacións de gas natural licuado.
e) Monitorización e análise intelixente en tempo real das múltiples variables que con-
flúen nestas manobras, rexistro dos datos e posibilidade de obter estatísticas e almacenar 
o histórico para analizalo despois.
f) Contribución a unha navegación máis segura e, daquela, a unha maior eficiencia do 
trasporte marítimo.
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3. Defensas e ganchos novidosos e sistemas revolucionarios de amarre

Unha vez se ten ao buque no lugar exacto de atracada, existen ganchos de amarre que 
poden medir a tensión das liñas, grazas a sensores de carga. Os datos obtidos por estes 
sensores son transferidos a un ordenador central situado no peirao, onde son lidos. 

Os ganchos de escape rápido están dotados dun cabrestante integrado que incrementa 
a seguridade e facilita as operacións de amarre, ao mesmo tempo que permite que 
o escape sexa instantáneo. Desta forma efectúase unha liberación das estachas sen 
operar sobre elas, actuando sobre o mecanismo correspondente de forma manual ou 
automática. Ademais estes ganchos poden dispor de sensores de carga para establecer 
tiro das amarras, conectados a sistemas de alerta, para que calquera posible anomalía 
poida ser detectada ao instante polo persoal de a bordo ou de terra.

As defensas absorben a enerxía cinética dos barcos no momento do primeiro impacto co 
peirao, e posibilitan que este teña lugar en condicións de seguridade, como xa dixemos, 
para evitar danos nos peiraos e no buques. Por iso as defensas que se instalen en cada 
porto deben estar deseñadas a medida tanto para os buques que vaian atracar nel como 
para a forma e características dos peiraos, que inflúen enormemente nas manobras de 
atracada e amarre. Isto esixe unha óptima selección do tipo de defensas que se van 
instalar, da cantidade que se necesita e da separación que cómpre entre elas.

De calquera xeito, os sistemas máis revolucionarios de amarre existente son aqueles 
que non utilizan amarras nin ganchos para a manobra. Aínda que non o pareza, esta 
é operación tecnicamente posible de conseguirse trincar o buque ao peirao con algún 
tipo de dispositivo, mesmo se este non dispón de amarras. 

Entre eses sistemas, nestes últimos anos, destaca o de amarre por baleiro, que permite a 
adhesión directa do peirao á maioría dos cascos dos buques, de xeito que o equipo pode 
permanecer detrás da liña de defensas para resgardarse do impacto inicial, durante o 
achegamento do buque previo ao atracada. Ademais, no tocante aos peiraos, ten a gran 
vantaxe do seu almacenamento retráctil ‒isto é, pode recollerse‒ cando non está en uso.

Cando se activa o sistema, a estrutura de soporte da ventosa esténdese cara ao exterior e 
a conexión de amarre por baleiro afírmase en escasos 30 segundos. Os sensores miden 
continuamente a carga nas ventosas mentres estas se atopan suxeitas ao buque, polo 
que o sistema pode ser monitorizado e operado a distancia, desde un ordenador situado 
por exemplo na ponte de mando do buque ou na sala de control do porto.
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Figura 5. Dispositivo Cavotec de amarre por baleiro

Fonte: <www.cavotec.com>.

Figura 6. Amarre por baleiro dun buque ao peirao

Fonte: <www.cavotec.com>.
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Como características principais deste sistema, cabe salientarmos as seguintes:

a) Posibilidade de actuación en tres graos de liberdade.
b) Posicionamento de buques.
c) Control mediante monitorización en tempo real a través de redes informáticas, e 
rexistro dos datos obtidos.

Canto ás vantaxes que pode proporcionar, cómpre mencionarmos estas:

a) Redución do número de accidentes nas manobras pola rotura das estachas, e, daquela, 
tamén dos accidentes do persoal.
b) Incremento da rapidez das operacións de atracada e desatracada, o que supón un 
notable aforro de tempo nas operacións de carga e descarga.
c) Mellora da manobrabilidade dos buques mentres se realiza a atracada.
d) Versatilidade no referente á súa instalación en peiraos.
e) Posibilidade de control das tensións existentes nas estachas e as amarras, con alertas 
transmitidas en tempo real ao persoal encargado das operacións.
f) Minoración do tempo de uso de remolcadores e prácticos.
g) Redución do tempo de funcionamento da propulsión do buque e dos remolcadores, 
e, xa que logo, menos emisións contaminantes nos portos.
h) Deseño a proba de fallos para un amarre seguro, mesmo durante cortes de enerxía 
ou de se perderen os sinais de control.
i) Mellor aproveitamento do uso do peirao, pois os buques quedan atracados nunha 
posición máis próxima á escarpa, o que pode desembocar nun aforro na lonxitude de 
peirao necesaria.
j) Trincado rápido do buque, de sobre 12 segundos, cunha liberación ‒desatracada‒ 
instantánea.
k) Sen demoras á espera de que os equipos de amarre estean dispoñibles.
l) Necesidade dun/dunha único/a operario/a, con base en terra ou a bordo, para activar 
e controlar remotamente o sistema.
m) Sen interrupcións nas tarefas ou os descansos das tripulacións dos buques.
n) Redución do número de tripulantes necesarios nos barcos grazas á automatización 
das operacións.
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o) Estadías máis curtas en porto, o que implica unha redución da velocidade na nave-
gación, o que se traduce nun menor consumo de combustible, e unha mellor utilización 
dos peiraos.
p) Baixa demanda de enerxía eléctrica, practicamente non ten consumo.
q) Minoración do desgaste das estachas, a pintura e as defensas, que amplía o ciclo de 
vida destes produtos.

4. Conclusións

Cada ano as empresas navieiras e portuarias gastan grandes cantidades de diñeiro na 
reparación de buques, defensas e outras instalacións de amarre, atracada e desatracada, 
que se ven danados como consecuencia dos impactos recibidos durante estas manobras, 
abondo complexas e perigosas. Por iso están a desenvolverse novos e revolucionarios 
sistemas de atracada e amarre.

Falamos, entre outros, de dispositivos láser dispostos en estruturas verticais do peirao, 
dirixidos cara aos buques, conectados a un ordenador situado en terra, que mostra 
nunha gran pantalla a que distancia do peirao se atopa o buque e a súa velocidade, sen 
os posibles erros debidos ao factor humano e o «ollo mariñeiro». E tamén de sistemas 
revolucionarios de amarre que incluso prescinden das estachas, como os de amarre 
por baleiro.

Dentro de poucos anos teremos buques autónomos de superficie, os maritime autono-
mous surface ships (MASS) entre nosoutros. Pero, aínda que é posible que as novas 
tecnoloxías sexan fáciles de implementar nos buques tradicionais, ou na construción 
dos novos, non vai ocorrer o mesmo coa lexislación afectada, que necesitará unha 
grande actualización.
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Resumo

Neste traballo analízase a avaliación da actividade docente do profesorado universitario con 
base nos argumentos da Sentenza do Tribunal Supremo n.º 2524/2018, que prevén a retroacción 
das accións inmediatamente anteriores á valoración das contribucións científicas da recorrente. 
Trátase de que o comité asesor correspondente realice a súa actividade avaliadora tendo en 
conta as características dos traballos de investigación con independencia do medio en que fosen 
publicados, o que se motiva nos criterios da Orde do 02/12/1994 e da Resolución do 26/11/2014.

Palabras chave: avaliación, actividade investigadora, profesorado universitario, criterios. 

Abstract

This paper analyses the evaluation of the teaching activity of the university teaching staff based 
in the arguments contained in the resolution of the Supreme Court n. ° 2524/2018, which foresees 
the retroactivity of the actions immediately prior to the evaluation of the scientific contributions 
of the applicant. The purpose and the Advisory Committee to carry out its assessment activity, 
taking into account the characteristics of the research work regardless of the medium in which 
they were published. This is motivated by the criteria of the Order of December 2, 1994 and the 
resolution of November 26, 2014.

Keywords: Evaluation, Research activity, University teaching staff, Criteria.
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I. A Sentenza do Tribunal Supremo n.º 2524/2018, do 12/06/2018

1. A avaliación dos resultados das tarefas investigadoras do profesorado universitario 
ten unha enorme transcendencia na súa carreira profesional, pois fíxose depender o 
desenvolvemento desta, así como a posibilidade de os docentes participaren nunha gran 
cantidade de actividades académicas, dos resultados que vaia obtendo nela. Porén, o 
sistema establecido para levala a cabo veuse sometido ao longo destes últimos anos, 
con frecuencia, a importantes modificacións que denotan a súa falta de estabilidade1. 

A principal característica do devandito sistema é que a avaliación por expertos se rea-
liza tomando como base indicios indirectos ou secundarios da calidade dos traballos 
de investigación, isto é, resulta de carácter case exclusivamente formal, xa que nin 
sequera require que se presenten as propias publicacións para seren valoradas. Polo 
xeral examínase a solvencia do medio en que se editan máis que os traballos en si. 
Daquela, é o propio profesorado investigador o que, case sen soporte instrumental e con 
moi poucas referencias de que é o que se valora realmente, debe acreditar a calidade 
e o impacto dos seus traballos2.

2. Sobre a avaliación do profesorado investigador manifestouse recentemente a Sala 
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo no recurso de casación n.º 
1281/2017. Tal recurso presentouse contra a Sentenza n.º 651, ditada o 23/11/2016 
pola Sección Sexta da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de 
Xustiza de Madrid no recurso n.º 71/2016, sobre a resolución ditada o 27/11/2015 polo 
secretario de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, que non 
estimou o recurso de alzada interposto contra a Resolución do 17/06/2015, da Comisión 
Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (en diante CNEAI), que outorga unha 
valoración negativa do tramo de investigación 2008-2013 á recorrente. Nela intentouse 
darlle resposta á cuestión de como deben empregarse os criterios de calidade para obter 
os complementos de produtividade chamados sexenios.

1 Véxase o Real decreto 1086/1989, do 28 de agosto, sobre retribucións do profesorado universitario 
(BOE n.º 216, do 09/09/1989); e a Orde do 02/12/1994 pola que se establece o procedemento para a 
avaliación da actividade investigadora en desenvolvemento do Real decreto 1086/1989 (BOE n.º 289, do 
03/12/1994), modificada pola Orde do 16/11/2000 (BOE n.º 279, do 21/11/2000).
2 Véxase Aliaga Abad, F. (2009) «La evaluación de la actividad investigadora del profesor universitario: 
contraste entre intenciones y hechos» en Jornet, J. (ed.) La letra sin sangre entra. Testimonios sobre la 
educación en la España democrática (1978-2008). Valencia, Universidade de Valencia, pp. 19-31.



236

3. A Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo n.º 2524/2018, do 12/06/2018, 
a pesar de estimar o recurso formulado pola recorrente, anula as actuacións e dispón 
a súa retroacción xusto ao momento anterior á avaliación das súas contribucións cien-
tíficas. Trátase de que o Comité Asesor do Campo 8, relativo ás ciencias económicas 
e empresariais, efectúe unha nova avaliación en que teña en conta as características 
dos traballos de investigación presentados, amais dos medios en que se publicaron, o 
que se xustifica nos criterios, dun lado, da Orde do 02/12/1994 pola que se establece 
o procedemento para a avaliación da actividade investigadora en desenvolvemento do 
Real decreto 1086/1989; e, do outro, da Resolución do 26/11/2014, da CNEAI, pola que 
se publican os criterios específicos aprobados para cada un dos campos de avaliación3. 

Deste xeito, aínda que non se recoñecen os pedimentos da parte en canto á obtención do 
sexenio, si se establece cales deben ser os criterios que o mencionado comité avaliador 
debe empregar. Cómpre termos conta que atinxir un tramo de investigación como son 
os sexenios supón o recoñecemento do labor levado a cabo, polo que pode e debe ser 
analizado á luz das teorías da motivación, tan importantes na docencia4. Neste senti-
do, intentar que a avaliación da actividade investigadora sexa o máis axeitada posible 
implica considerar as particularidades de cada área de coñecemento, alén da calidade 
das tarefas efectuadas con independencia do medio empregado para a súa divulgación, 
que é o aquí indicado polo xuíz.

II. Fundamentos legais

4. O Tribunal Supremo establece que existe un interese obxectivo para a formación 
de xurisprudencia no que se refire a se os acordos da CNEAI ‒e, por remisión, os in-
formes dos comités asesores‒ que resolven as solicitudes de tramos de investigación 
do persoal docente e investigador universitario poden só atender ás características do 
medio de publicación das contribucións científicas, ou ben a súa motivación debe vir 
referida tamén a outros criterios, conforme ao establecido nos artigos 7.1 e 8.3 da Orde 
do 02/12/19945. Precisamente sobre estas cuestións repara nos fundamentos xurídicos 
da súa sentenza. 

3 BOE n.º 290, do 01/12/2014.
4 Véxase Cavero Rubio, J. e Fernández Serrano, V. (2013) «El sexenio de investigación» Contabilidad 
4, p. 15.
5 Antecedente de feito terceiro.
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A CNEAI, por acordo do 17/06/2015, valorou negativamente o sexenio da recorrente, 
ao concederlle só, sobre un máximo de 10, 5,7 puntos, unha cualificación insuficiente 
de acordo co artigo 8.2 da Orde do 02/12/1994, que require un mínimo de 6 puntos 
para atinxir o tramo. Esa cualificación era a media das notas asignadas a cada unha das 
cinco contribucións ordinarias seleccionadas por ela, tal como sinala o artigo 4.1.b) 
da citada orde, de entre as que publicara no período indicado. A decisión foi adopta-
da de conformidade tanto cos criterios xerais de calidade establecidos pola Orde do 
02/12/1994 como cos específicos sinalados pola Resolución do 26/11/2014 da CNEAI 
en relación co mencionado campo 86.

Desconforme con esa valoración, a recorrente interpuxo un recurso de alzada que foi 
desestimado por resolución do secretario de Estado de Educación, Formación Profesio-
nal e Universidades e Investigación do 27/11/2015. Ao confirmar o acordo da CNEAI, 
a devandita resolución subliñou que servía de motivación o informe do comité asesor 
correspondente. 

En particular, nel indicábase que as cinco contribucións escollidas pola interesada 
eran adecuadas e que a 1.ª, a 3.ª e a 5.ª merecían 6,2, 6,2 e 6,0 puntos, respectiva-
mente, mentres que a puntuación de 5 para as outras dúas ‒a 2.ª e a 4.ª‒ se debía a 
que se publicaran nun medio de divulgación inaxeitado, por non figurar nas listaxes 
do Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition, a JCR Science Edition da 
Web of Science ou en Scopus, é dicir as fontes de referencia indicadas na Resolución 
do 26/11/2014 da CNEAI para o campo 8. Observaba ese informe, tamén, que nin no 
conxunto das contribucións nin no currículo completo da recorrente había traballos 
alternativos de maior calidade7. 

Ao analizarmos os criterios que se aplicaron e que quedan aquí recollidos, fanse pa-
tentes as graves consecuencias que están a ter na vida do profesorado universitario, 
que está a obsesionarse con cumprilos moitas veces a custa da docencia, dado que de 
non obter os sexenios non poderá exercer determinadas funcións, como por exemplo, 
a dirección de teses8. 

6 Fundamento de dereito primeiro.
7 Ibidem, apartado 3.
8 Véxase López Pastor, M. (2004) «Evaluación, calificación, credencialismo y formación inicial del 
profesorado: efectos y patologías generadas en la enseñanza universitaria» Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado 18, p. 229, onde se sinala que «os sexenios supoñen un importante dilema 
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A recorrente sostivo no seu recurso de alzada, primeiro, e na demanda, despois, que 
a valoración das súas contribucións debeu facerse dándolles preferencia aos criterios 
xerais da Orde do 02/12/1994 sobre os específicos da Resolución do 26/11/2014 da 
CNEAI; e, en particular, puxo a énfase en que, amais do medio en que se editaran, 
debía atenderse á calidade dos seus traballos. Así mesmo, criticou que o informe do 
Comité Asesor do Campo 8, ao igual que a resolución que desestimou o recurso de 
alzada, non atendera a este asunto e se limitara a análise das características das revistas 
en que apareceran9.

Doutra banda, a demanda reprochou á actuación administrativa non ter en conta que 
a investigación no campo da contabilidade está condicionada pola contabilidade e a 
fiscalidade regulamentaria, alén de pola normativa en materia de auditoría, polo que 
é difícil publicar traballos en revistas internacionais. Destacou, igualmente, que as 
contribucións da recorrente foran publicadas nas dúas revistas españolas de referencia 
especializadas en contabilidade, e censurou que se lle dese máis importancia ao con-
tinente que ao contido. 

De acordo coa argumentación da recorrente, as súas contribucións 2.ª e 5.ª eran as 
máis brillantes, polo que merecían 6,5 e 6 puntos, respectivamente, mentres que a 3.ª, 
cualificada con 6,2, debera recibir unha nota de 7 e a 4.ª de 6. A todo isto engadiu que 
a súa contribución adicional, que non fora seleccionada, era innovadora e creativa. De 
igual maneira, esgrimiu que a Revista Española de Contabilidad, en que se deran ao 
prelo as súas contribucións, debía considerarse como un medio adecuado para difundir 
as investigacións; isto é, alén de que malia que a aceptación de traballos en xornais 
indexados pode comportar unha presunción de calidade, non publicar neles non é proba 
de baixa calidade. Sobre estes asuntos, nada trataba a resolución do secretario de Estado 
de Educación, Formación Profesional e Universidades e Investigación do 27/11/201510.

A sentenza agora recorrida, que desestimara o recurso contencioso-administrativo, 
expuxera nos seus fundamentos o réxime a que, a partir do Real decreto 1086/1989, do 
28 de agosto, sobre retribucións do profesorado universitario, está suxeita a avaliación 
da actividade investigadora, e os antecedentes da Orde do 02/12/1994. 

ético para o profesorado, e como en todo dilema ético a solución e a opción sobre eles é persoal, aínda 
que desde o noso punto de vista, é fundamental dialogar e debater co resto dos compañeiros sobre estas 
cuestións, e na medida do posible, buscar solucións colectivas».
9 Fundamento de dereito primeiro, apartado 4.
10 Ibidem, apartado 5.
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Salientábase nela que, tal como dicía outra sentenza da Sala do Contencioso-Admi-
nistrativo do Tribunal Supremo do 05/07/1996 (recurso de casación en interese da lei 
n.º 5236/1994), o seu artigo 8 considera suficiente motivación a inclusión do informe 
emitido polo comité asesor correspondente, ou, de ser o caso, polos especialistas se fosen 
asumidos pola CNEAI. E considerábase, despois, que a Resolución do 26/11/2014 da 
CNEAI non se limita ao continente, pois a Orde do 02/12/1994 se ocupou do contido 
das contribucións, xa que desenvolve e concreta os principios fixados nesta. Tamén se 
chamaba a atención sobre o feito de que non se impugnase esa resolución por considerar 
inaxeitada a forma en que efectúa esa tarefa11.

Sobre a aplicación das regras da Orde do 02/12/1994 e da Resolución do 26/11/2014 da 
CNEAI, a Sentenza n.º 651 da Sección Sexta da Sala do Contencioso-Administrativo 
do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, ditada no recurso n.º 71/2016 o 23/11/2016, 
após reproducir o que establece a mencionada resolución para o campo 8, afirma que o 
informe do Comité Asesor permite coñecer só as razóns polas que a dúas contribucións 
se lles concedeu menos de 6 puntos, reproduce parte dos fundamentos da Sentenza da 
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 03/07/2015 (recurso de 
casación n.º 2941/2013) e conclúe que, de acordo con ela:

[...] o órgano xudicial debe limitarse a comprobar se o acto de discrecionalidade técnica, 
formalmente, cumpriu as esixencias legais, entre as cales está a motivación respecto da cal, 
admitida como o é a modalidade «in aliunde» que remite a comprobación desta esixencia ao 
informe do Comité Asesor en relación co cal debe examinarse se o devandito informe explicou 
as razóns da puntuación outorgada a todas e cada unha das achegas, non só aquelas a que 
outorgou unha puntuación por debaixo de 6 puntos.

A sentenza recorrida recoñece que, neste caso, o informe «non cumpre coa obriga de 
motivación nos termos expostos, e a resolución orixinaria do presidente da CNEAI, 
que asume o devandito informe así emitido, consecuentemente tampouco a cumpre». 
Non obstante, a continuación, di: 

Ora ben, con ocasión do recurso de alzada a CNEAI emite un informe, que se incorporou á 
resolución do secretario de Estado no seu cuarto fundamento, en que se explica o motivo polo 
cal xulgou que a puntuación outorgada a cada contribución é axustada en función do medio 
de publicación e dos seus índices de calidade en todas as achegas, sen referencia ao Comité 
Asesor, que só motivara a puntuación concedida respecto de dúas contribucións.

11 Ibidem, apartado 6.
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É este un suposto en que a motivación da puntuación proposta polo Comité Asesor se admitiu 
para suplir na revisión do acto administrativo a deficiencia de motivación do propio Comité 
Asesor con ocasión de propor unha puntuación á CNEAI antes de se ditar o acto orixinario. 
Como queira que o recurso da CNEAI ao Comité Asesor é potestativo, así pode entenderse que 
o fixo en vía de recurso e que optou por avaliar directamente aquelas achegas cuxa puntuación 
non se motivara nun primeiro momento.

Partindo desta consideración, cómpre dicir que as motivacións relativas ás tres contribucións 
cuxa puntuación non se xustificaba, a 1, a 3 e a 5, víronse emendadas nesta segunda instan-
cia, o que serviu á finalidade formal de lle dar a oportunidade á Administración de modificar 
o seu criterio, neste caso, para avaliar directamente tales achegas sobre a base dos criterios 
de calidade do medio de publicación a que se refire a Resolución do 26/11/2014, aplicable, 
que valorou a situación na clasificación do medio e a reiteración excesiva de revistas que son 
indicios de calidade válidos á luz da devandita resolución.

Por outro lado, canto ao argumento de que a dificultade de encontrar un medio de publicación 
adecuado deriva da propia especialidade das contribucións, a contabilidade, debe responderse 
no sentido de que, tendo en conta as distintas revistas en que se publicaron, algunhas das cales 
están indexadas e obtiveron mellor puntuación, isto significa que a avaliación tería distinto 
resultado en caso de que todos os medios de publicación das achegas estivesen indexados no 
ámbito internacional, e debe considerarse que era posible como acredita a publicación das 
contribucións da actora.

Cómpre notarmos que algúns traballos que trataron de establecer indicadores para 
estimar a calidade das editoriais científicas e identificar aquelas máis relevantes, de 
acordo co parecer do profesorado universitario, detectaron, dunha banda, unha alta 
dispersión das editoriais consideradas de prestixio; e, da outra, asemade, unha alta 
concentración de votos cara un pequeno número de editoriais12. Isto só demostra que 
o profesorado universitario enfronta grandes dificultades para publicar en revistas que 
cumpran cos criterios esixidos.

5. Pois ben, de acordo coa Sentenza do Tribunal Supremo n.º 2524/2018, do 12/06/2018, 
ao xuízo da Sala do Contencioso-Administrativo a razón pola cal a CNEAI avaliou 
negativamente as publicacións presentadas pola recorrente foi que o fixo atendendo ao 
medio en que viran a luz, en particular a se figuraba ou non nos índices sinalados na súa 
Resolución do 26/11/2014. Non hai controversia respecto diso nin tampouco no tocante 

12 Véxase Giménez-Toledo, E. e Tejada-Artigas, C. M. (2015) «Proceso de publicación, calidad y 
prestigio de las editoriales científicas en educación», Educación XXI 18(1), p. 40.
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a que a motivación recollida no informe da comisión de expertos correspondente se 
limita a relacionar a calidade coa publicación en tales revistas13. 

Continúa a sinalar o Tribunal Supremo que, xa que cómpre que asente a interpreta-
ción correcta dos artigos 7.1 e 8.3 da Orde do 02/12/1994, así como da Resolución 
do 26/11/2014 da CNEAI, convén lembrar aquilo que se recolle en ambos os textos e 
interesa ao caso. Comeza co artigo 7.1. da Orde do 02/12/1994, que establece o seguinte:

Na avaliación observaranse os seguintes principios xerais:

a) Valorarase a contribución ao progreso do coñecemento, a innovación e a creatividade das 
achegas incluídas no currículum vitae abreviado, considerando a situación xeral da ciencia 
en España e as circunstancias da investigación española na disciplina correspondente a cada 
avaliado e no período a que corresponda a avaliación.

b) Primaranse os traballos fundamentalmente científicos ou innovadores fronte aos simple-
mente descritivos, aos que sexan simple aplicación dos coñecementos establecidos ou aos 
de carácter divulgativo. Estes últimos só poderán chegar a ter valor complementario, agás en 
circunstancias especiais apreciadas polo órgano avaliador.

Pola súa parte ,o artigo 8.3 da Orde do 02/12/1994 di o seguinte:

A Comisión Nacional establecerá a avaliación individual definitiva, á vista das cualificacións 
emitidas polos comités consultores e os especialistas, asegurando, en todo caso, a aplicación 
dos principios xerais establecidos no artigo sétimo desta orde.

Nas avaliacións consideradas no artigo 11 desta orde o número de tramos avaliados positiva-
mente será igual ao número enteiro que resulte dividir por seis a puntuación total asignada.

Para a motivación da resolución que dite a Comisión Nacional de Avaliación da Actividade 
Investigadora abondará coa inclusión dos informes emitidos polos comités asesores e, de ser 
o caso, os especialistas, se estes fosen asumidos pola Comisión Nacional. En caso contrario 
deberán incorporarse á resolución da Comisión Nacional os motivos que a levaron a apartarse 
dos referidos informes, así como os fundamentos, avalados ou non por outros informes ditados 
por especialistas, da decisión final.

Pola súa parte, a Resolución do 26/11/2014 da CNEAI, respecto ao campo 8, e no que 
interesa, sinala isto: 

13 Fundamento de dereito quinto.
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3. Entre as achegas valoraranse preferentemente:

a) Os traballos publicados en revistas de recoñecida valía, aceptando como tales os que ocupan 
posicións relevantes nas listaxes por ámbitos científicos do Journal Citation Reports (JCR) Social 
Sciencies Edition e JCR Science Edition do Web of Science, así como en SCOPUS.

b) Tamén se considerarán de recoñecida valía os artigos publicados en revistas que ocupen 
posicións relevantes noutros internacionais [sic] de referencia sempre que, a xuízo do comité 
asesor, conten cunha calidade científica similar ás incluídas nos índices mencionados e satisfagan 
os criterios que se especifican no apéndice I desta resolución.

c) As revistas electrónicas estarán suxeitas aos mesmos criterios que as demais.

d) Os libros e capítulos de libros, se procede, en cuxa avaliación se terá en conta o número de 
citas recibidas; o prestixio da editorial; os editores; a colección en que se publica a obra; as 
recensións nas revistas científicas especializadas.

[...]

4. Valorarase desfavorablemente a reiterada publicación de traballos en revistas ou editoriais 
pertencentes ou asociadas ao mesmo organismo en que o solicitante realice a súa investigación. 
Poderá valorarse desfavorablemente a frecuente publicación de artigos na mesma revista cando 
estas non sexan de recoñecido prestixio.

5. Como norma xeral, para obter unha avaliación positiva, as cinco contribucións do currículo 
abreviado deberán cumprir o descrito nos apartados anteriores.

6. Con carácter orientador, considérase que para obter unha avaliación positiva nas áreas de 
ciencias económicas e empresariais debe cumprirse algunha das seguintes condicións:

a) Que as cinco achegas sexan artigos publicados en revistas que ocupen posicións relevantes 
nas listaxes mencionadas no apartado 3.a).

b) Que cando menos dúas das cinco achegas sexan artigos publicados en revistas de relevan-
cia significativa dentro das áreas do campo 8 recollidas no JCR Social Sciences Edition ou JCR 
Science Edition. O resto das achegas poderán ser aquelas que cumpran os criterios recollidos 
no apartado 3.

En todos os casos, valoraranse os indicios dispoñibles sobre as citas recibidas por cada achega 
concreta, utilizando o índice de impacto da revista como unha referencia de carácter xeral.

Non custa especial esforzo advertir, xa que logo, ao entender do Tribunal Supremo, que 
segundo os preceptos da Orde do 02/12/1994 o obxecto da avaliación son os traballos 
incluídos no currículo abreviado. O mesmo se deduce da Resolución do 26/11/2014 da 
CNEAI, aínda que esta ofreza unha serie de criterios para valorar preferentemente as 
contribucións que se axusten a eles, e, en particular, estableza, só «con carácter orien-
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tador», as dúas condicións para obter unha avaliación positiva incluídas nos apartados 
a) e b) do punto 6 correspondente ao campo 8.

Así mesmo, de acordo co Tribunal Supremo, é claro que resulta suficiente motivación a 
ofrecida polo comité de expertos correspondente cando a resolución da CNEAI a siga. 
No entanto, a cuestión formulada polo recurso de casación, como salientaba o auto de 
admisión, algo en que insistiu o escrito de interposición, non é de carácter formal, senón 
substantivo: versa sobre se basta ou non con atender ao medio en que se publicaron as 
achegas para decidir se se cumpren ou non os requisitos de calidade necesarios para 
atinxir unha avaliación favorable14.

6. Recoñece a continuación o Tribunal Supremo que a consideración das publicacións 
en que aparecesen non é suficiente para decidir se os traballos sometidos á avaliación 
da CNEAI merecen ou non un xuízo técnico favorable ou positivo. Con todo, tampouco 
debe esquecerse que as persoas que realizan as valoracións, especialistas no campo de 
investigación das achegas, deben contar con instrumentos que lles permitan afrontar 
a tarefa de discernir se as contribucións presentadas polos investigadores merecen ou 
non ser avaliadas favorablemente.

Nese sentido, entende o Tribunal Supremo que saber que as achegas se publicaron en 
revistas ou medios que gozan de recoñecemento de calidade, facilita ese traballo, pois 
a calidade da publicación é un indicador que se estende ao que se transmite nela15. Dito 
isto, é a achega, non a publicación, o que ten que valorarse en función de se contribúe 
ou non ao progreso do coñecemento, é ou non innovadora e creativa ou simplemente 
aplicativa ou divulgadora, de acordo cos criterios específicos recollidos na Resolución 
do 26/11/2014 da CNEAI. 

Así, pois, as investigacións presentadas polos interesados non poden deixar de exa-
minarse só por non apareceren nas revistas ou os medios incluídos nos índices ou 
as listaxes identificadas na Resolución do 26/11/2014 da CNEAI. Tampouco poden 
quedar excluídas, por esa única razón, da máxima valoración permitida pola Orde do 
02/12/1994. A valoración que merezan terá que depender dos seus contidos, que son 
aquilo a que cumprirá que se refiran a comisión de expertos ou os especialistas nos 
informes que emitan para fundamentar a decisión da CNEAI.

14 Ibidem apartado 4.
15 Fundamento de dereito sexto.
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Por tanto, de conformidade coa Sentenza do Tribunal Supremo n.º 2524/2018, do 
12/06/2018, procede estimar o recurso de casación, anular a sentenza de instancia e 
estimar o recurso contencioso-administrativo presentado pola recorrente, así como 
anular as resolucións da CNEAI e do secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, impugnadas en instancia, e dispoñer a retroacción das 
actuacións nos prazos solicitados na demanda. Séntase co isto un importante precedente.

III. Colofón

9. A Sentenza do Tribunal Supremo n.º 2524/2018, do 12/06/2018, ao obrigar os co-
mités asesores da CNEAI a levar a cabo a súa avaliación dos tramos de investigación 
do profesorado universitario tendo en conta, amais dos medios en que se publicasen as 
achegas científicas, a calidade dos contidos destas, supón un primeiro paso para modi-
ficar o procedemento de adxudicación dos sexenios do profesorado universitario. Será 
necesario, porén, dar moitos máis para valorar xustamente o traballo deste colectivo, 
para que poida exercer con motivación e satisfacción as súas tarefas.
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Resumo
O constante recurso das Administracións públicas á figura dos interinos converteuse 
nos últimos tempos en obxecto de especial atención por parte da xurisprudencia. Esta 
circunstancia motivou, parcialmente, que a propia Administración intentase evitar o 
abuso desta figura e cambiase a tendencia en favor da estabilidade no emprego públi-
co. Un paso importante nesta liña marcouno a fixación no EBEP dun prazo máximo 
de tres anos para executar as ofertas de emprego público, o que supuxo establecer, 
indirectamente, un límite temporal para a cobertura das prazas vacantes ocupadas por 
persoal interinos. 
O devandito feito, á súa vez, induciu un cambio na xurisprudencia do Tribunal Supre-
mo, que sentou daquela o criterio de que, transcorrido o referido prazo desde que a 
praza cuberta con persoal interino quedase deserta, a relación deste deviría indefinida 
non fixa. No entanto, os recortes orzamentarios e as medidas de contención do gasto 
público que imperaron a partir da crise económica traducíronse na prohibición, salvo 
excepcións taxadas, de contratacións e ofertas de emprego público, o que formula a 
cuestión da incidencia que tales normas deban ter no xogo da nova doutrina fixada 
polo Tribunal Supremo. 
Palabras chave: interinidade por vacante, relación indefinida non fixa, EBEP, limita-
cións orzamentarias á contratación pública, efectos.

Abstract
The constant resource by part of the public Administrations to the figure of the interim 
has been in the last times object of special attention by part of the jurisprudence. This 
circumstance motivated, partly, that the own Administration tried to avoid the abuse of 
this figure and changed this tendency in favour the stability in the public employment. 
An important step in this line came marked by the fixation, in the EBEP of a time limit 
of three years for the execution of the offers of public employment marking indirectly 
a temporary limit for the coverage of the vacant squares covers by interim. 
That fact, in turn, induced a change in the jurisprudence of the High Court, which seats, 
then, the criterion that passed the referred term since the square covered with interim 
remained empty, the relation of this would become indefinite no fixed. Now well, the 
budgetary cuts and the measures of containment of the public expense that impose from 
the economic crisis translate in the prohibition, except exceptions priced, of contracting 
and offers of public employment posing like this, the incidence that such norms have 
to have in the game of the new doctrine fixed by the High Court.
Keywords: Interim by vacant, Indefinite relation-no fixed, EBEP, Budgetary limitations 
to the public contracting, Effects.
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A Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia n.º 4908/2017, do 10/07/2017, 
ditada no recurso de suplicación n.º 685/20171, aborda a reclamación formulada por 
unha traballadora que prestaba servizos como auxiliar nun centro de educación de-
pendente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (en diante CEOU) 
da Xunta de Galicia. Segundo se infire da relación de feitos probados que recolle a 
sentenza de instancia, proveniente do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, a referida 
prestación de servizos iniciarase o 16/03/2006 en virtude dun contrato de interinidade 
por substitución. Como é frecuente no ámbito das administracións públicas, a este 
contrato sucedérono outros de igual natureza ao longo do seguinte ano, até que en 
setembro de 2017 subscribiu un novo contrato de interinidade, esta vez por vacante, 
que se mantén de maneira ininterrompida durante nove anos consecutivos, e que, de 
feito, seguía vixente no momento en que a traballadora formula a súa reclamación. 
Con esta pretende ‒como é lóxico‒ a declaración xudicial da súa relación laboral coa 
citada consellería como indefinida non fixa. 

Ao fío do recurso formulado pola CEOU contra a sentenza de instancia, estimatoria das 
pretensións da actora, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recolle no seu texto 
de forma concisa e clarificadora, o cambio xurisprudencial sobre a transformación dos 
contratos de interinidade en indefinidos naqueles supostos en que transcorre un longo 
período de tempo sen chegar a convocarse, para a súa cobertura definitiva, a praza 
ocupada con este fin polo persoal interino.

En primeiro lugar, a sentenza comentada acomete un breve recordatorio das dúas 
modalidades existentes do contrato de interinidade –por substitución e por vacante2‒ e 
da posibilidade que se recoñece ás administracións públicas de acudiren licitamente a 
unha ou a outra, segundo cal for a finalidade perseguida, xa a de substituír traballadores 
con dereito á reserva do posto, xa a de ocupar provisionalmente unha praza até a súa 
cobertura definitiva polo procedemento previsto de xeito regulamentario. Alúdese así 
á inicial dúbida que formulaba o contrato de interinidade por vacante, motivada polo 
feito de referirse o artigo 15 do entón vixente Estatuto dos traballadores (en diante ET)3 

1 Pode consultarse o texto completo no enderezo web <https://bit.ly/321eljP>.
2 Sobre o contrato de interinidade véxase Martín Barreiro, M. (2016) Los contratos temporales causa-
les. Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 273-299.
3 O Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto dos 
traballadores, posteriormente derrogado polo actual Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.
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só á interinidade para substituír traballadores con dereito á reserva do posto de traballo. 
Esta interrogante foi resolta inicialmente pola xurisprudencia do Tribunal Supremo, 
que deu carta de natureza a esta figura contractual no seo das administracións públicas. 

Neste sentido, son moi clarificadores os fundamentos da Sentenza do Tribunal Supremo 
do 27/03/1992 (recurso de casación para unificación da doutrina n.º 1401/1991), con-
forme á cal a razón principal pola que tanto o artigo 15.1.c) do ET como o artigo 4.1 do 
Real decreto 2104/1984, do 21 de novembro, que daquela o desenvolvía, mencionaban 
só a modalidade do contrato de interinidade por substitución se debía a que o lexislador 
pensara fundamentalmente na empregadora por excelencia no ámbito laboral, isto é, 
a empresa privada, en que este é o suposto case único da falta de ocupación temporal 
dun posto de traballo. Porén, isto –razoa o Alto Tribunal‒ non pode implicar que se 
descoñezan as singularidades da contratación no ámbito das administracións públicas, 
en que se dan supostos diversos de desocupación temporal de prazas por quedar estas 
vacantes e estar prevista ou ser esixible a súa cobertura mediante a tramitación do 
procedemento regulamentariamente previsto para o efecto. 

Na medida en que tal desocupación ‒que pode ser prolongada‒ é susceptible de causar 
un prexuízo á Administración e á función pública en xeral, a situación que se xera 
para a entidade empregadora non presenta iguais circunstancias, condicións e nece-
sidades ás que se tiveron en conta para lles recoñecer aos empresarios a facultade de 
acollerse ao contrato de interinidade nos supostos de ausencia dun/dunha traballador/a 
con dereito á reserva da praza. Todo iso en consonancia. ademais, cunha consolidada 
liña xurisprudencial que o propio Tribunal Supremo mantiña desde a súa Sentenza 
do 09/10/19844. En suma, os artigos 15.1.c) do ET e 4.1 do Real decreto 2104/1984 
debían ser interpretados no sentido de que neles se incluísen e comprendesen os con-
tratos de interinidade concertados polas administracións públicas co fin de ocupar de 
forma provisional determinadas prazas ou postos vacantes nelas, en tanto non fosen 
designadas oficialmente as persoas que terían a súa titularidade polas canles legais 
establecidas para o efecto. 

Malia a súa relevancia nun primeiro momento, o que xustifica a súa inclusión a modo 
de antecedente á polémica que resolve a sentenza comentada, cómpre advertirmos que 

4 A STS do 27/03/1992 (recurso de casación para unificación da doutrina n.º 1401/1991) cita para este fin as 
sentenzas do 09/10/1984 (recurso xurídico n.º 1984\5260); 28/05/1987 (recurso xurídico n.º 1987\3906); 
22/10/1987 (recurso xurídico n.º 1987\7181); 25/02/1988 (recurso xurídico n.º 1988\949); 26/09/1988 
(recurso xurídico n.º 1988\7112) e 08/10/1987 (recurso xurídico n.º 1987\6976).
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tal discusión perdeu actualidade despois, cando no Real decreto 2546/1994, do 29 de 
decembro, se produciu a súa admisión para todas as administracións públicas5. De igual 
modo, o Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 
15 do ET en materia de contratos de duración determinada, refírese no seu artigo 46 
a ambas as modalidades de interinidade, aínda que, curiosamente, segue sen facelo o 
artigo 15 do ET arestora vixente. Pois ben, a partir de entón, e ante a posibilidade xa 
indiscutible que teñen as administracións públicas de recorrer ao contrato de interinidade 
por vacante, o punto de discusión xurídica pasará a centrarse no problema xerado polo 
atraso, ás veces excesivamente prolongado, na tramitación ou mesmo na convocatoria 
mesma do proceso dirixido á cobertura das prazas cubertas por persoal interino.

5 Sobre a admisibilidade desta modalidade de contratación polas administracións públicas, véxase a STS 
do 16/09/2009, que se cita na STSX de Galicia e que recolle tamén o criterio doutras precedentes como 
son as SSTS do 12/03/98 (Repertorio de jurisprudencia Aranzadi. n.º 2564); 20/04/98 (Repertorio de 
jurisprudencia Aranzadi n.º 3725); 04/05/98 (Repertorio de jurisprudencia Aranzadi n.º 4089); 11/06/98 
(Repertorio de jurisprudencia Aranzadi n.º 5201); 12/06/98 (Repertorio de jurisprudencia Aranzadi n.º 
5203), 24/09/98 (Repertorio de jurisprudencia Aranzadi n.º 7303).
6 Artigo 4 do Real decreto 2720/1998, do 18 decembro, sobre o contrato de interinidade:

1. O contrato de interinidade é o subscrito para substituír un traballador da empresa con dereito á reserva do 
posto de traballo en virtude de norma, convenio colectivo ou acordo individual. O contrato de interinidade po-
derá subscribirse, así mesmo, para cubrir temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección 
ou promoción para a súa cobertura definitiva.

2. O contrato de interinidade terá o seguinte réxime xurídico: 

a) O contrato deberá identificar o traballador substituído e a causa da substitución, e indicar se o posto de 
traballo que se desempeñará será o do traballador substituído ou o doutro traballador da empresa que pase a 
desempeñar o posto daquel.

No suposto previsto no segundo parágrafo do apartado 1, o contrato deberá identificar o posto de traballo cuxa 
cobertura definitiva se producirá tras o proceso de selección externa ou promoción interna. 

b) A duración do contrato de interinidade será a do tempo que dure a ausencia do traballador substituído con 
dereito á reserva do posto de traballo. 

No suposto previsto no segundo parágrafo do apartado 1, a duración será a do tempo que dure o proceso de 
selección ou promoción para a cobertura definitiva do posto, sen que poida ser superior a tres meses, nin subs-
cribirse un novo contrato co mesmo obxecto unha vez superada a devandita duración máxima. 

Nos procesos de selección levados a cabo polas administracións públicas para a provisión de postos de traballo, 
a duración dos contratos coincidirá co tempo que duren os devanditos procesos conforme ao previsto na súa 
normativa específica.

3. Tamén se rexerá polas disposicións establecidas para o contrato de interinidade o subscrito para substituír 
un traballador autónomo, un socio traballador ou un socio de traballo dunha sociedade cooperativa no suposto 
de risco durante o embarazo ou nos períodos de descanso por maternidade, adopción ou acollemento, prea-
doptivo ou permanente.
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Sobre este asunto, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recolle 
de forma resumida o punto de inflexión que nesta materia supuxo a Sentenza do 
Tribunal Supremo do 14/07/2014 (recurso de casación para unificación da doutrina 
n.º 1847/2013), a cal marcou a división das dúas liñas xurisprudenciais que nela se 
recollen.

Así, o criterio que nun primeiro momento imperou na xurisprudencia foi o de entender 
que, a diferenza doutras modalidades contractuais, o simple transcurso do tempo que, 
de ser o caso, previsen as normas para a duración destes contratos non transformaría 
a relación en fraudulenta e, daquela, en indefinida, como de ordinario se alegaba. Isto, 
fundamentalmente, porque –como de forma detallada se recolle na Sentenza do Tri-
bunal Supremo do 24/06/1996‒, dunha parte, o límite temporal directo da vixencia do 
contrato é impropio da relación de interinidade, de modo que o seu descoñecemento 
non podería comportar a transformación do contrato en indefinido; e, da outra, por-
que, segundo se afirma, a existencia de atraso, razoable ou non, na cobertura da praza 
tampouco podería implicar tal consecuencia.

Respecto deste último suposto indicábase que tal conversión suporía ter que valorar 
a razoabilidade ou non de tal atraso, o que esixiría ter en conta non só a duración da 
interinidade en si mesma, senón facelo en relación coas normas ou regras concretas 
que rexesen ou ordenasen as distintas fases do procedemento de creación e dotación da 
praza, a súa inclusión na oferta de emprego público, as previsións para a súa provisión 
e o desenvolvemento desta. Con todo, engádese, aínda que se partise da existencia dun 
efectivo atraso, iso non implicaría en por si unha fraude de lei na contratación temporal 
laboral nin a transformación desa contratación indefinida, senón, como moito, unha 
simple infracción de normas administrativas, xa que a función ou causa da contratación 
‒o desempeño provisional dun posto, que non foi obxecto de cobertura regulamenta-
ria‒ se mantería igualmente. 

Recorre ademais a sentenza, para afastar a idea da fraude, á identificación do real interese 
que se protexe coas normas administrativas sobre a creación e a dotación de prazas, 
que non é o interese do traballador interino para ocupalas de forma provisional, mais o 
interese público no control do emprego nas administracións e a súa conformidade coas 
previsións orzamentarias, así como a provisión destas prazas de acordo cos principios 
de publicidade, mérito e capacidade; e, tamén, en relación con este, o interese de toda 
a cidadanía no acceso ao emprego público en termos de igualdade. En consonancia co 
apuntado, conclúe o Tribunal Supremo aseverando que, en puridade, a fraude actuaría 
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en sentido contrario de se permitir que as irregularidades ou os incumprimentos da 
normativa abrisen o camiño para converter en laboral un posto reservado para a función 
pública outorgándollo a quen o ocupase provisionalmente e non fose seleccionado/a, en 
moitos casos, por procedementos que garantan a aplicación dos principios de igualdade 
e publicidade e os criterios de mérito e capacidade para o seu desempeño.

Este criterio mantívose practicamente sen fisuras en posteriores sentenzas do propio 
Tribunal Supremo7 e, como corresponde á xurisprudencia reiterada proveniente do 
citado órgano, foi acollido así mesmo polos tribunais superiores de xustiza, entre eles 
o de Galicia8.

Doutra parte, a que se menciona como «moderna liña xurisprudencial» que matiza á 
anterior trae causa da interpretación que cumpriría dar ao artigo 70.1 do Estatuto básico 
do empregado público (EBEP)9, que ao regular a oferta de emprego público dispuxo:

1. As necesidades de recursos humanos, con asignación orzamentaria, que deban proverse 
mediante a incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de emprego 
público, ou a través doutro instrumento similar de xestión da provisión das necesidades de 
persoal [sic], o que comportará a obriga de convocar os correspondentes procesos selectivos 
para as prazas comprometidas e até un dez por cento adicional, fixando o prazo máximo para 
a súa convocatoria. En todo caso, a execución da oferta de emprego público ou instrumento 
similar deberá desenvolverse dentro do prazo improrrogable de tres anos.

2. A oferta de emprego público ou instrumento similar, que aprobarán anualmente os 
órganos de goberno das administracións públicas, deberán ser publicados no diario oficial 
correspondente.

3. A oferta de emprego público ou instrumento similar poderán conter medidas derivadas da 
planificación de recursos humanos.

7 Entre outras, polas SSTS do 22/10/97; 23/03/99; 11/12/02 (rec. n.º 901/02) e 29/11/06 (recurso de casa-
ción para a unificación da doutrina n.º4648/04).
8 Entre outras, polas SSTSX de Galicia do 05/05/14; 31/01/13 (rec. n.º 1978/10); 21/12/12 (rec. n.º 
954/10); 12/12/12 (rec. n.º 4062/12) e 27/01/12 (rec. n.º 5446/08).
9 Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, derrogada polo actual Real decreto 
lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do 
empregado público, cuxo artigo 70 é de idéntica redacción.
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Sobre este particular, a mencionada STS do 14/07/2014, á cal seguiron outras moitas do 
mesmo tribunal10 e tamén de tribunais superiores de xustiza11, marcará o criterio pos-
terior segundo o cal o contrato de interinidade por vacante, unha vez superado o límite 
temporal máximo de tres anos para a cobertura da praza desde que quedase deserta, de 
conformidade cos artigos 70.1 do EBEP e 4.2.b) do Real decreto 2720/1998, do 18 de 
decembro, motiva que a relación laboral deveña indefinida non fixa; e, por tanto, no 
tocante ao concreto caso de autos, coa consecuencia de que a extinción dunha relación 
de tales características debería someterse ás previsións dos artigos 51 ou 52 do ET.

Aplicando este criterio ao suposto que tratamos, o Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia desestima o recurso formulado pola CEOU. Porén, ao razoar os motivos polos 
que non procede aceptar a argumentación da Administración introduce unha cuestión 
que, malia que se resolve de forma sucinta, non é en absoluto fútil, e que ten a ver coa 
incidencia que neste último criterio poden ter as limitacións orzamentarias.

Así, un dos argumentos que adoito esgrimen as administracións públicas en supostos 
similares é a imposibilidade de aplicar a doutrina sentada polo Tribunal Supremo a partir 
da STS do 14/07/2014, desde o momento en que as leis orzamentarias e a normativa 
correspondente de desenvolvemento impuxeron como medida de contención do gasto 
público a limitación da incorporación de novo persoal, agás excepcións taxadas. En 
particular, menciónase o Real decreto lei 20/2011, do 30 de decembro, de medidas 
urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit 
público, concretamente, o disposto no seu artigo 3.1, que ten carácter básico e que, 
ao ditarse en aplicación dos artigos 149.1.13) e 156.1 da Constitución española, é de 
obrigado cumprimento por parte de toda a Administración:

Ao longo do exercicio 2012 non se procederá á incorporación de novo persoal, salvo a que 
poida derivarse da execución de procesos selectivos correspondentes a ofertas de emprego 
público de exercicios anteriores ou de prazas de militares de tropa e mariñeiría necesarios 
para alcanzar os efectivos fixados na disposición adicional décima da Lei 39/2010, do 22 de 
decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2011. Esta limitación alcanza as prazas 

10 Entre outras, as SSTS do 15/07/14 (recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1833/13); 
10/10/14 (recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 723/13) e 14/10/14 (recurso de casación 
para a unificación da doutrina n.º 711/13).
11 Por exemplo, as SSTSX de Galicia do 29/02/16; 28/04/16 ou 18/04/2017; a STSX de Madrid do 
20/06/2016 ou a STSX de Castela e León (Burgos) do 02/03/2017.
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incursas nos procesos de consolidación de emprego previstos na disposición transitoria cuarta 
do Estatuto básico do empregado público.

Canto aos exercicios orzamentarios posteriores e no que se refire en particular á Comu-
nidade Autónoma de Galicia, esta limitación mantívose en termos semellantes até o ano 
2015 ‒incluído‒ en virtude, respectivamente, das leis de orzamentos da Comunidade 
Autónoma de Galicia 2/2013, do 27 de febreiro (artigo 33), para o ano 2013; 11/2013, 
do 26 de decembro (artigo 13), para o ano 2014; e 11/2014, do 19 de decembro (artigo 
13.3), para o ano 2015. 

En suma, razoa a CEOU, se non se podían cubrir as prazas de xeito regulamentario 
por tales limitacións, non era tampouco posible darlle cumprimento ao prazo de tres 
anos previsto no EBEP para executar a oferta de emprego. Fronte a isto, a sentenza 
comentada indica que as normas de contención do gasto eran irrelevantes, por canto, 
como recolle o fundamento de dereito segundo no seu segundo punto:

[...] no noso particular caso concreto, que a actora, que ocupara unha praza no CEIP Curros Enríquez de 
Ourense desde o 12/09/07 baixo a modalidade de cobertura por interinidade, sen que hoxe se cubrise  
‒antes e desde o 16/03/06 con contratos de interinidade por substitución‒, superou con creces 
o prazo máximo fixado polo EBEP para proceder á súa cobertura.

De calquera xeito, en lugar de pasar por alto a problemática en cuestión, engade o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un razoamento que apunta a posible solución 
que debería darse a aqueles outros supostos en que o cómputo do período afectado 
polas limitacións orzamentarias si sexa relevante. Especificamente indica, con respecto 
ás dilacións na cobertura da praza, que non sería posible obxectar:

[...] nin o feito dunha posible reestruturación do organismo (que ben puido optar por unha 
amortización da praza) ‒como se alegou noutras ocasións‒ nin que as normas orzamentarias 
autonómicas restrinxan o acceso de persoal contratado á administración (pois tamén debería 
procederse da mesma forma), ou, en fin, a interpretación que dá o demandado ao artigo 70 
do EBEP, que choca coa xurisprudencia citada, á parte de que a prohibición de contratación 
‒a que se refire a STS (Sala do Contencioso-Administrativo12)‒ é posterior ao transcurso do 
prazo de tres anos (a actora comezou o seu traballo no CEIP en setembro de 2007) esixidos 

12 STS n.º 5039/2015, do 2 de decembro, que defende que a prohibición de incorporar novo persoal afecta 
tamén ás prazas cubertas por interinos.
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para adquirir a condición de indefinida ‒artigo 70.1 do EBEP na interpretación xurisprudencial 
actual‒, co que antes de que se impuxesen as medidas de contención do gasto xa era indefinida, 
o que agora simplemente se recoñece [...].

É máis, a seguir introduce un matiz que, pese a recollerse no final do texto, pode consi-
derarse o realmente novidoso ou máis relevante se cabe da resolución, ao sinalar que «o 
feito de que durante unha serie de anos estivese vixente a prohibición non implica que, 
cando esta desapareza (a demanda é do 25/09/16), o devandito período non poida terse 
en conta para cubrir os tres anos esixidos ou, incluso, se reactive o período anterior».

En definitiva, aínda que é certo que durante un determinado período de tempo as limi-
tacións orzamentarias impedían a realización de convocatorias para cubrir as prazas 
ocupadas por persoal interino, desaparecida tal limitación, se a Administración non 
procede á cobertura da praza correspondente nin á convocatoria que a faga posible, 
nada impide que volva aplicarse a referida doutrina xurisprudencial, e, ao abeiro do 
referido criterio, non sería posible pretender que ese período de tempo non existiu, para 
os efectos da correspondente reclamación de indefinición.

Aínda que polo momento non son moitas as sentenzas que se pronunciaron sobre esta 
particular cuestión, pois na maioría dos supostos actuais, certamente, o tempo trans-
corrido na situación de interinidade permite eludir a problemática da limitación orza-
mentaria, podemos citar algunha que segue de maneira indirecta este mesmo criterio. 
Por exemplo, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 20/09/2017 
(recurso n.º 1869/17), para o suposto concreto dunha interinidade iniciada en agosto 
de 2012, aplica sen maior matización a doutrina sentada pola Sentenza do Tribunal 
Supremo do 14/07/2014, o que implicaría, necesariamente, computar o período en que 
operaron as referidas limitacións de contención do gasto público. 

En pouco máis dun mes, e como era de agardar, albíscase xa a aparición dunha corrente 
contraria, que se reflicte no criterio que recolle a Sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Madrid do 25/09/2017 (recurso n.º 752/17), en que se di o seguinte:

No entanto, dos feitos declarados probados na sentenza recorrida, centrándonos nos contratos 
de interinidade, soamente son de interinidade por vacante os recollidos nos números 18, 21 
e 23, polo que en todo caso o artigo 70.1 do EBEP, canto ao período máximo de execución da 
oferta de emprego público, é de aplicación a estes. Os demais son contratos de interinidade 
para substituír traballadores con reserva do posto de traballo, cuxa fraude na contratación non 
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se pode presumir nin constan feitos para así declaralo, ao igual que nos sucesivos cesamentos 
ao finalizaren. Pois ben, dos contratos de interinidade por vacante, ao primeiro deles a actora 
renunciou voluntariamente. E se descontamos o período que a Administración demandada 
estivo imposibilitada por imperativo legal de convocar novos procesos selectivos, artigo 23 da 
Lei 2/12 de orzamentos do Estado para o ano 2012; artigo 23 da Lei 17/12 de orzamentos para 
o ano 2013; artigo 21 da Lei 22/13 de orzamentos para o ano 2014 e artigo 21 da Lei 26/14 
de orzamentos para o ano 2015, non transcorrerían tres anos desde que se asinou o último 
dos contratos de interinidade por vacante con data do 18/11/2010 (HP 3, apartado 23) até a 
interposición da demanda. Pois o que non se pode é imputar á Administración demandada 
un incumprimento para xerar un dereito cando aquela está imposibilitada legalmente na súa 
obriga de que a oferta de emprego público estea dentro do período de tres anos, como esixe o 
artigo 70.1 do EBEP tanto na redacción dada pola Lei 7/2007 como polo Real decreto lexislativo 
5/2015. Mesmo aínda que sumaramos o período con outro contrato de interinidade por vacante 
(HP 3, apartado 21) os períodos de tempo alí reflectidos non suporían máis de tres anos con 
contratos de interinidade por vacante durante os procesos selectivos. Por tanto, entendemos 
que, ao non transcorreren máis de tres anos con contratos de interinidade por vacante suxeitos 
a procesos selectivos descontado o período que o concello demandado estivo imposibilitado 
por imperativo legal para convocalos, a relación laboral da actora non debe entenderse que 
é unha relación laboral indefinida.

Constatada conforme ao exposto a existencia de criterios contraditorios, só cabe agar-
darmos a que sexa novamente o Tribunal Supremo o que proceda á desexable unifi-
cación da doutrina que permita xerar na cidadanía a expectativa lexítima de que, ante 
supostos idénticos, os tribunais resolverán cun mesmo criterio, ou o que é o mesmo, de 
que se administre unha xustiza igual para todo o persoal interino en idéntica situación. 
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Sen dúbida, a prevención de riscos laborais resulta un dos temas máis sensibles no 
ámbito do dereito social. A esta máis que evidente emotividade, únese o seu carácter 
multidisciplinar, por canto o seu estudo xurídico-laboral é só unha das múltiples fa-
cetas que conforman esta poliédrica disciplina teórica. Incluso se nos cinguimos con 
exclusividade ao ámbito social, podemos observar a extrema dificultade que supón 
abarcar na súa totalidade o tema, por causa da profusión de normas neste concreto 
ámbito normativo, que o fai case inabarcable, en particular debido á importancia que 
a Unión Europea outorga á prevención de riscos laborais, o que pola súa vez provoca 
un aluvión constante de directivas comunitarias.

O libro dos profesores Lousada e Ron céntrase, no entanto, na norma base da prevención 
no noso país, a Lei 31/1995, do 8 de novembro (LPRL). Trátase, como é ben sabido, 
dunha norma complexa e extensa, conformada por un conxunto de até cincuenta e ca-
tro preceptos (aínda que ben é certo que algúns deles se atopan derrogados), dezaoito 
disposicións adicionais, dúas disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e 
dúas disposicións finais. E trátase, ademais, dunha norma amplamente comentada pola 
doutrina científica xurídico-laboral, sen mencionarmos que os tribunais laborais levan 
desde hai décadas construíndo ao seu arredor unha constante xurisprudencia, esencial 
para unha súa interpretación axustada á realidade.

Malia todo, pódese afirmar que este libro constitúe un verdadeiro unicum no vasto 
universo da literatura xurídica sobre a prevención de riscos laborais. A razón de que 
así sexa constitúea, ao meu entender, o feito de que ‒dito de maneira elemental‒ os 
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profesores Lousada e Ron se lanzasen ao baleiro, ao incidiren na súa obra sobre un dos 
preceptos máis heterodoxos da LPRL. Porque se algo distinguía, e segue a distinguir, 
a nosa normativa sobre prevención de riscos laborais é a súa especial atención ás ca-
racterísticas obxectivas do traballo para definir o risco que debe previrse. Mais fronte 
a esa clásica perspectiva, o seu artigo 25 constrúese fixándose de maneira específica e 
prioritaria nas características subxectivas da persoa traballadora para definir o risco cuxa 
prevención constitúe a alma da lei; e de aí precisamente o sentido do ámbito regulador do 
precepto: a protección dos traballadores especialmente sensibles a determinados riscos.

É precisamente ao fío do disposto nese precepto que os autores deciden chamar a 
atención dos lectores sobre os aspectos máis salientables do seu réxime xurídico. Así, 
a obra divídese en cinco capítulos, relativos, respectivamente, ás fontes reguladoras; a 
protección ordinaria dos traballadores especialmente sensibles a determinados riscos; 
a protección urxente dos traballadores especialmente sensibles a determinados riscos; 
as consecuencias no ámbito xurídico-laboral do incumprimento dos deberes dos em-
presarios e as normativas especiais para determinados supostos.

Máis en detalle, a obra dos profesores Lousada e Ron resulta ser un elaborado exer-
cicio de sincretismo xurídico en que se conxuga a análise normativa coa xudicial e 
convencional, o que conforma así un libro de indubidable interese e utilidade para 
os intérpretes do dereito. Descubrimos, en primeiro lugar, que a concorrencia dos 
aspectos subxectivos da persoa traballadora causantes da súa especial sensibilidade a 
determinados riscos, unida ao coñecemento empresarial destes, configura o presuposto 
de feito da norma analizada, que anoa, como consecuencia xurídica, a obriga básica 
dos empresarios de garantiren de maneira específica a protección da saúde laboral dos 
traballadores especialmente sensibles a determinados riscos. Trátase, segundo os autores, 
dunha obriga cuxo fundamento se atopa na igualdade de tratamento e oportunidades 
dos traballadores en relación coa seguridade e a hixiene no traballo, pois, de non consi-
derar a súas características persoais, o seu estado biolóxico ou a súa discapacidade, os 
empresarios estarían colocándoos nun estándar de seguridade inferior ao do resto dos 
traballadores e, en consecuencia, veríanse desincentivados para acceder ou manterse 
en o mercado laboral.

Desa obriga básica de garantir de xeito específico a protección dos traballadores espe-
cialmente sensibles a determinados riscos emanan dúas obrigas derivadas, pois ‒para 
os autores‒ co propósito de garantir dunha maneira específica a súa protección, os 
empresarios, en primeiro lugar, deberán ter en conta as súas características persoais, 
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o seu estado biolóxico e a súa posible discapacidade nas avaliacións dos riscos, e en 
función destas avaliacións adoptar as medidas preventivas e de protección necesarias. 
Loxicamente ‒apuntan os profesores Lousada e Ron‒, os empresarios poden decidir non 
cumprir cos mandatos contidos no artigo 25.1 da LPRL, ou decidir facelo, pero mal, 
en cuxo caso o ordenamento xurídico laboral anoa a eses eventuais incumprimentos 
determinadas consecuencias xurídicas. Unhas consecuencias son complexas e oscilan 
entre a sanción, a indemnización e a prestación: recargo de prestacións. Outras son pu-
ramente indemnizatorias: responsabilidade civil. Outras son puramente sancionadoras: 
responsabilidade penal e administrativa. E, en fin, as últimas son contractuais: resolu-
ción indemnizada do contrato e protección fronte aos despedimentos inxustificados.

Atopámonos, en suma, cun elaborado e completo estudo doutrinal e forense dunha 
das parcelas máis complexas do ámbito do dereito do traballo que se estuda nas nosas 
facultades universitarias. O feito de que os autores conxuguen en perfecta harmonía o 
estudo de leis e casos fai desta monografía, ademais, unha obra de referencia no foro, 
de obrigada consulta para os profesionais do dereito. Ao meu entender, tras a súa lec-
tura non cabe senón outra opción máis que destacar o interese e a utilidade desta obra.

Os profesores Lousada e Ron contan xa cunha extensa produción literaria (tanto de 
forma individual como conxunta) que, en ocasións, vai alén do puro ámbito doutrinal-
laboral, por entraren incluso en parcelas do noso dereito alleas aos laboralistas. Iso non 
impide, porén, que cando deciden afondar na nosa exclusiva parcela doutrinal, a súa 
vea laboralista saia a relucir, de xeito que demostran un elegante manexo da extensa 
documentación (normas, sentenzas, convenios colectivos etc.) existente sobre a pre-
vención de riscos laborais. Xa que logo, a obra aquí comentada supón unha necesaria 
achega no panorama xurídico-laboral sobre unha materia en constante evolución.
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O Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña agradece 
a remisión de traballos para a súa publicación e solicita que se consideren para tales 
efectos as seguintes normas.
1.ª O obxectivo do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da 
Coruña é a divulgación da problemática presentada polas relacións laborais na socie-
dade 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 xus-
tificado 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 pu-
blicación, 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. Com-
mentaries 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 addi-
tionally, 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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