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Resumo

As redes sociais están a transformar a maneira tradicional de buscar, seleccionar e 
xestionar as persoas. Os cambios, constantes, están a obrigar os responsables de recursos 
humanos (RR. HH.) a se renovaren e mudaren tamén a súa mentalidade e a forma de 
desenvolveren o seu traballo. Os departamentos de xestión de persoas están a adaptarse ás 
novas necesidades e esixencias, integrando as redes sociais dentro das súas políticas co fin 
de atraeren e captaren o mellor talento. 

O que se pretende plasmar neste artigo é a importancia que están a adquirir as redes sociais 
no ámbito dos RR. HH. Analizaremos o uso destas ferramentas desde dous puntos de vista: 
dunha parte, o dos expertos de RR. HH., que cada vez utilizan con maior frecuencia as 
redes sociais nos seus procesos de recrutamento, tanto para publicaren ofertas de emprego 
como para obteren máis información sobre os candidatos; e, da outra, o dos candidatos, 
que están a modificar as súas tendencias para procuraren emprego.

Palabras chave: recrutamento 2.0, Facebook, procura de emprego, talento, redes sociais.

Abstract

Social networks are transforming the traditional way of searching, selecting, and 
managing people. These constant changes are forcing responsible for human resources 
to renew, change their mindset and the way they develop their work. People management 
departments are adapting to changing needs and demands, integrating social networks 
within their policies in order to attract and recruit the best talent.

This paper is intended to reflect the importance social networks are acquiring in the field 
of Human Resources. We will analyze the use of these tools from two points of view. On 
the one hand, from the viewpoint of the experts of Human Resources, who increasingly use 
social networks more frequently in their recruitment processes, both to post their jobs and 
to obtain more information about the candidate. And on the other hand, from the point of 
view of candidates, who are changing their trends to look for jobs.

Keywords: Recruitment 2.0, Facebook, Job Search, Talent, Social Networking.
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1. Introdución

Estamos na era das redes sociais, e aínda que en España a súa irrupción se 
remonta ao ano 2008 aproximadamente, a evolución destas na área dos recursos 
humanos (RR. HH.) deu lugar á aparición de novos escenarios de conexión entre 
os profesionais e os candidatos. Así e todo, até o ano 2010 a utilización das 
redes sociais nos procesos de recrutamento por parte dos expertos e a maneira 
de buscar emprego por parte dos candidatos contaban con moi poucos estudos. 
Entre eles cabe mencionarmos o elaborado por Adecco Proffesional (2010), Las 
redes profesionales ya son utilizadas por el 51% dos usuarios de Internet; e a 
Fundación Telefónica (2010), La sociedad de la información en España 2010, 
que malia trataren o tema do uso das redes sociais no recrutamento e na procura 
de emprego, están centrados exclusivamente nas redes profesionais, isto é, ningún 
se ocupa polo miúdo do emprego das redes sociais xeneralistas como Facebook, 
Twitter ou YouTube, entre outras, no recrutamento 2.0 e a procura de emprego 2.0.

Este artigo comeza cunha introdución cuxo obxectivo é contextualizarmos a  
situación das redes sociais xeneralistas e profesionais no ámbito dos RR. HH. 
no ano 2010 e a súa evolución até o ano 2013. Ao longo deste período comeza a  
percibirse nas redes un cambio actitude por parte dos recrutadores, que pasan a 
velas como unha oportunidade para captar o mellor talento; e tamén por parte 
dos candidatos, para os cales as redes sociais se revelan como un medio ideal 
para crear a súa marca persoal, destacar e diferenciarse do resto dos candidatos e  
acadar o obxectivo de atoparen emprego.

Na segunda epígrafe desenvólvese o marco teórico, que comeza cun breve percor-
rido pola orixe das redes sociais con base na teoría dos seis graos de separación 
e a historia das devanditas redes. A seguir confróntase o recrutamento tradicional 
co recrutamento 2.0, estudando en primeiro lugar a evolución do recrutamento, 
para posteriormente analizar as novas formas de recrutamento. O seguinte paso 
é o estudo das redes sociais nos procesos de recrutamento e procura de emprego:  
definímolas, clasificámolas e describimos como se utilizan as principais redes 
xeneralistas e profesionais no recrutamento e na procura de emprego, centrándo-
nos principalmente en Facebook. 

Na terceira parte, o marco empírico, expomos a metodoloxía utilizada para  
levarmos a cabo o estudo, no tocante á cal nos servimos, por unha banda, da 
investigación de campo realizada entre finais do ano 2010 e principios do 2011 
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por Allegue e Sánchez-Fernández (2012), El fenómeno social Facebook en los 
procesos de reclutamiento. El reclutamiento 2.0; e, pola outra, do III Estudio 
Adecco Professional sobre intermediación laboral de Adecco Professional e In-
foempleo (2012). Facemos unha comparativa entre ambos os estudos co obxecto 
de demostrarmos as nosas proposicións sobre o uso das redes sociais profesionais 
e xeneralistas tanto para o recrutamento 2.0 como para a procura de emprego 2.0. 
Nos últimos apartados presentaremos os resultados da investigación de campo 
realizada e as conclusións obtidas.

2. Marco teórico

2.1. Orixe e historia das redes sociais

Nas dúas últimas décadas o concepto de rede social adquiriu novas connotacións 
coa aparición da internet. Así, Ponce (2012), con base no traballo dos antropólogos 
ingleses Radcliffe-Brown e Barnes, define as redes sociais nun sentido amplo como 
unha «estrutura social formada por persoas ou entidades conectadas e unidas entre 
si por algún tipo de relación ou interese común». Pola nosa parte, seguiremos a 
Nafría (2007) para analizar a orixe das redes sociais con base na teoría dos seis 
graos de separación, que pretende demostrar que calquera persoa do mundo, por 
moi lonxe que se atope xeograficamente, pode pórse en contacto con outra a través 
dunha sucesión de persoas coñecidas sen que en ningún caso se atinxa un máximo 
de seis intermediarios.

Unha das primeiras referencias sobre esta teoría atopámola no relato de Frigyes 
Karinthy Chains, escrito no ano 1929. Nos anos 50, o politicólogo Ithiel de Soa 
Pool e o matemático Manfred Kochen intentaron demostrala matematicamente, 
aínda que non foron capaces de resolvela de forma satisfactoria. Máis adiante, no 
ano 1967, o psicólogo estadounidense Stanley Milgram deseñou para comprobar 
esta teoría o experimento chamado «do pequeno mundo», que radicaba en enviar 
unha postal a unha persoa coñecida para que, a través da súa rede de contactos, 
chegase a un destinatario final do cal unicamente se coñecía o nome e a localización  
(Díaz-Guilera et al., 2004). Os resultados do estudo foron publicados na revista 
científica Psychology Today, nun artigo que comezaba contando a seguinte 
anécdota:

Fred Jones de Peoria, sentado na terraza dun café en Tunes, necesita lume para o 
seu cigarro e pídelle un misto ao home da mesa do lado. Comezan a conversar, e o 
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estranxeiro é un inglés que, segundo resulta, estivo varios meses en Detroit estudando 
o funcionamento dunha fábrica de embotellamento e reciclaxe.

–Sei que é unha pregunta parva –di Jones–, mais algunha vez atopaches por casualidade 
un compañeiro chamado Ben Arkadian? É un antigo amigo meu, que dirixe unha cadea 
de supermercados en Detroit...

–Arkadian, Arkadian... –murmura o inglés–. Creo que si! Un raparigo pequeno, moi 
enérxico, que armou un divertido balbordo na fábrica por unha partida de botellas 
defectuosas.

–Estás de broma! –exclama Jones sorprendido–.

–O mundo é un pano, verdade?

No ano 2001 os investigadores da Universidade de Columbia Sheridan Dodds, 
Roby Muhamad e Duncan J. Watts trasladaron á internet o estudo de Milgram no 
seu Small World Project; e o mesmo fixo Microsoft nun estudo realizado no ano 
2008 cuxos responsables, Eric Horvitz e Jure Leskovec, declararon ao diario The 
Washington Post que era a primeira vez que unha rede social de escala planetaria 
–o Messenger– lograra validar a teoría do seis graos de separación (El País/EFE, 
2008).

No ano 2011, Europa Press (Informativostelecinco.com/Europa Press, 2011) faise 
eco da noticia de que Facebook e Yahoo! decidiran aliarse para demostrar esta 
teoría aproveitando os 750 millóns de usuarios con que contaba a rede social Fa-
cebook nese momento. O Yahoo! Research Small World Experiment está dirixido 
por Duncan J. Watts, científico de Yahoo!, e a metodoloxía utilizada é a mesma 
de que se serviu Milgran no seu experimento. Os usuarios que participan como 
remitentes deben facer chegar unha mensaxe a un destinatario final a través dos 
seus contactos, aínda que tamén poden participar como destinatarios. A aplicación 
está dispoñible no enderezo web <smallworld.sandbox.yahoo.com> para calquera 
usuario do Facebook, e as conclusións están pendentes de publicación (Gómez, 
2011).

A pesar de que estes estudos foron realizados por diferentes autores e en distintas 
épocas, pódese dicir de forma xeral que en todos eles se valida a teoría dos seis 
graos de separación.

Unha vez establecida a orixe das redes sociais, o seguinte paso é trazar a súa 
historia. Debemos ter en conta que a aparición das redes sociais é relativamente 
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recente, aínda que desde a década dos anos noventa en diante tiveron unha veloz 
evolución, polo que imos contextualizalas mediante unha cronoloxía das redes 
máis relevantes.

De acordo con Redondo (2010) e Gómez, Martínez e Silva (2008), considérase 
que a orixe das redes sociais se sitúa no ano 1995. A primeira rede social, 
Classmates, foi creada neste ano por Randy Conrads coa finalidade de atopar 
antigos compañeiros do instituto. Dous anos despois (1997) Andrew Weinreich 
fundou SixDegrees, que permitía aos seus usuarios crearen perfís persoais e 
listaxes de amigos. Entre este ano e o 2001 xurdiron novas redes entre as que 
cabe mencionarmos AsianAvenue, Blackplanet ou MiGente. En 1999 créase a 
rede LiveJournal, pioneira en ofrecer bitácoras (blogs) aos seus usuarios. No 2001 
nace Ryce.com, a primeira rede social profesional.

Con todo, non é até o ano 2000 que as redes sociais se diversifican. En 2002, naceu 
Friendster da man de Jonathan Abrams e Ross Mackinnon, coa finalidade de que 
os seus usuarios puidesen atopar parella. Neste mesmo ano aparece Fotolog, que 
foi a primeira rede en que os usuarios podían compartir fotografías, e Last FM, 
que nos seus inicios era unha emisora de radio en liña. Posteriormente, en 2003, 
Tom Anderson e Chris DeWolfe crearon MySpace; Reid Hoffman, Allen Blue, 
Konstantin Guericke, Eric Ly e Jean-Luc Vaillant desenvolveron LinkedIn, unha 
rede orientada aos negocios; Ramu Yalamanchi puxo en marcha Hi 5 e Microsoft 
lanzou MSN Spaces, arestora Windows Live Spaces.

O ano chave para as redes sociais foi 2004, cando sofren unha auténtica revolución 
motivada pola aparición do exitoso Facebook de Mark Zuckerberg, un estudante 
da Universidade de Harvard, inicialmente concibido como unha versión en liña 
dos facebooks das universidades americanas. Xorde tamén Flickr, para almacenar 
e intercambiar fotos, e Google pola súa banda lanza Orkut, que goza de grande 
éxito no Brasil. Así mesmo, Dan Serfaty e Thierry Lunati crearon a rede profesional 
Viadeo, de orixe francesa. Un ano máis tarde Yahoo desenvolve Yahoo 360º! e 
aparece tamén a rede Bebo, acrónimo de blog early, blog often. En 2006 nace Tuenti, 
rede de orixe española enfocada á poboación máis nova; Jack Dorsey crea Twitter, 
unha microbitácora (microblog) que non permite escribir máis de 140 carácteres; e a 
última rede nada neste ano foi Xing, de carácter profesional. Na actualidade viron a 
luz múltiplas redes sociais de diversa índole e é de mencionarmos que cada vez son 
máis os usuarios que acceden a elas a través dos seus teléfonos móbiles.
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2.2. Recrutamento tradicional versus recrutamento 2.0

Segundo Allegue (2011), a tarefa máis importante e difícil para os departamentos 
de RR. HH. é atraeren e captaren o mellor talento do mercado, e para conseguilo 
é fundamental seleccionar as canles máis axeitadas para realizar o proceso de 
recrutamento. Desde a orixe do traballo, o medio de recrutamento máis antigo é 
o boca a boca. Os contactos sempre xogaron un papel importante á hora de cubrir 
as vacantes de emprego nas empresas, e hoxe esta figura está a adquirir maior 
relevancia coa aparición das redes sociais.

No entanto, até principios dos anos noventa as canles máis utilizadas polas 
empresas para cubriren as vacantes eran, por unha banda, a publicación de 
ofertas de emprego nos xornais dominicais; e, pola outra, o recurso aos currículos 
recibidos. O Instituto Nacional de Emprego (INEM) era o único organismo que 
podía facer de intermediario entre as empresas e os traballadores neses momentos. 
No ano 1994 foron autorizadas en España as primeiras empresas de traballo 
temporal, mais as vías de recrutamento non se transforman até a aparición da 
internet. Tal transformación materialízase primeiro coa creación dos portais 
de emprego, e posteriormente coa chegada das ferramentas web 2.0 e con elas  
do recrutamento 2.0.

O recrutamento 2.0 baséase na procura de perfís profesionais nas redes sociais 
tanto xeneralistas como profesionais. Na actualidade non é suficiente recrutar os 
candidatos en función do expediente académico ou a experiencia profesional, pois 
cómpre considerar outras calidades que non se atopan nos currículos, como a  
capacidade de adaptación á cultura da empresa, as competencias emocionais ou as 
perspectivas profesionais, que son as que garanten que os candidatos selecciona-
dos sexan os axeitados para o posto. Esta información pode conseguirse a través 
das ferramentas web 2.0, o que supón que o manexo das redes sociais pase a xogar 
un papel esencial nos departamentos de RR. HH. Para que as redes sociais sexan 
efectivas no recrutamento 2.0., en primeiro lugar deben formar parte das políticas 
de RR. HH. da organización. En segundo lugar, as redes sociais deben ser usadas 
por profesionais formados en materia de RR. HH. e no emprego das ferramentas 
2.0.

Preguntámonos nesta investigación se as organizacións se adaptaron ao recruta-
mento 2.0. Segundo Zorrilla (2011), expertos de RR. HH. de empresas como MRW, 
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dedicada ao sector do transporte; IBM, do ámbito das tecnoloxías da información 
e a comunicación (TIC), a firma automobilística SEAT ou a entidade financeira 
Novagalicia Banco, entre outras, apuntan que as grandes compañías españolas es-
tán preparadas para o recrutamento 2.0. Estas compañías están a utilizar as redes 
sociais nos seus procesos de recrutamento como estratexia para captar os mellores 
candidatos. O problema radica nas pequenas e medianas empresas (pemes), cuxos 
empresarios a priori rexeitan estas novas ferramentas e/ou non lles dan a importan-
cia que realmente teñen. Esta tipoloxía de empresas, en xeral, desaproveita as opor-
tunidades que as redes sociais ofrecen non só na área de RR. HH., senón tamén á 
hora de faceren negocios. Os principais motivos que sinalan son o medo ao cambio 
e ao descoñecido, así como a idea de prexudicar a imaxe da empresa.

2.3. Pasado, presente e futuro dos portais de emprego

Os portais de emprego poden definirse como unha gran bolsa de emprego onde 
se atopan as empresas que queren recrutar persoal e a xente que busca traballo. 
A función do portal limítase á de intermediación entre recrutadores e candidatos. 
Na década dos noventa as organizacións atoparon nos portais de emprego un novo 
aliado para a realización dos seus procesos de recrutamento, ao ofreceren estes 
aos departamentos de RR. HH. bases en liña de candidatos e permitírenlles aforrar 
tempo e diñeiro nas súas funcións, o que lles posibilitaba chegar a un maior número 
de candidatos e ter a oportunidade de poder captar os mellores (Rojas, 2009).

Segundo se recolle no estudo realizado por Eroski Consumer (2010), arestora 
podemos identificar como principais motivos que relegaron os portais de emprego 
os cambios que se están a producir na procura de traballo e o recrutamento, máis 
baseados nas relacións e a interacción cos demais usuarios da rede. As ferramentas 
web 2.0, entendidas como os recursos dispoñibles na rede dirixidos a que os 
seus usuarios interactúen entre eles, creen contidos e atopen emprego, están a 
obrigar os portais de emprego a reorientaren a súa estratexia e a se adaptaren ás 
novas necesidades das persoas que buscan emprego e as empresas que procuran 
candidatos. Así, portais como Jobsket (Paredes, 2010) ou Mosters.com (Fernández, 
2010) comezan a incorporar as ferramentas 2.0 na procura de estratexias para seren 
eficientes.
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2.4. As redes sociais nos procesos de recrutamento e na procura de emprego

2.4.1. As redes sociais: definición e tipos

Como vimos segundo Ponce (2012) as redes sociais baseadas na internet poden 
definirse como estruturas sociais compostas por un grupo de persoas que 
comparten un interese común, unha relación ou unha actividade a través da 
internet. Nestas redes teñen lugar encontros sociais e móstranse as preferencias 
de consumo de información mediante a comunicación en tempo real, aínda que 
tamén pode darse a comunicación diferida no tempo, como no caso dos foros. Non 
só nos relacionamos e compartimos, senón que ademais expomos abertamente e 
en tempo real os nosos gustos e tendencias, expresando a propia identidade.

Identifícanse como dificultades para clasificar as redes sociais, entre outros factores, 
a súa dimensión social, a súa complexidade e a existencia de diversas tipoloxías 
atendendo a diferentes puntos de vista. Para o desenvolvemento dunha clasificación 
en primeiro lugar revisamos as realizadas por Diaz (2010), Ponce (2012) e Redondo 
(2010), e unha vez analizadas as diferenzas existentes entre elas decidimos establecer 
os seguintes catro grupos: redes sociais xeneralistas; redes sociais profesionais; 
redes sociais verticais, e unha última clase en que se inclúen Twitter e YouTube.

1) As redes sociais xeneralistas caracterízanse por estar dirixidas ao fomento das 
relacións persoais dos usuarios, centrándose fundamentalmente nos contactos. 
As máis coñecidas son Facebook, Tuenti ou MySpace, entre outras.

2) Canto ás redes sociais profesionais, están máis enfocadas cara aos negocios e as 
actividades comerciais, coa finalidade de promoveren as relacións profesionais. 
Entre as redes profesionais destacan LinkedIn, Xing e Viadeo.

3) Un terceiro grupo constitúeno as redes sociais verticais, tamén denominadas 
especializadas. Diferéncianse das anteriores porque se basean nun tema 
específico dirixido a un colectivo concreto: abranguen desde as redes dirixidas 
aos seguidores dunha actividade de lecer, como Moterus, pensada para os 
moteiros; ás redes específicas de determinados gremios como HR.com, destinada 
aos expertos de RR. HH., ou Ticket 2 Law, para os avogados.

4) Na última epígrafe incluímos Twitter e YouTube, por non os considerarmos 
propiamente redes sociais. No caso de Twitter, os seus usuarios poden seguir 
outros usuarios, mais estes últimos non teñen por que establecer unha relación 
recíproca cos primeiros. A razón é a mesma no tocante a YouTube, aínda que 
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debido á popularidade de que chegou a gozar nos últimos anos permite a creación 
de perfís e listaxes de amigos.

2.4.2. As redes sociais xeneralistas fronte ás redes sociais profesionais

A principal diferenza existente entre as redes sociais xeneralistas e as profesionais 
era até agora a súa finalidade: en principio as xeneralistas están destinadas tanto 
ao lecer como á amizade, mentres que as profesionais se encamiñan ao ámbito 
profesional. Ora ben, desde hai tempo redes sociais xeneralistas como Facebook, 
Twitter ou Youtube preséntansenos como ferramentas fundamentais para incorporar 
persoal nas empresas e atopar emprego; isto é, como apunta Pedro Rojas, experto 
en medios sociais, nun artigo publicado no web de Equipos y Talento (2011b), a 
tendencia é á súa profesionalización.

No caso do recrutamento a través das redes sociais, confírmase a tendencia por 
parte dos expertos en RR. HH, que recorren a elas para atoparen e incorporaren 
candidatos ás súas organizacións. Cómpre termos en conta que estes profesionais 
non deben limitar as súas procuras ás redes profesionais e a explicación é sinxela, 
centrarse nelas en exclusiva implicaría non chegar a todos os potenciais candidatos 
que se atopan na rede. As redes xeneralistas teñen un gran potencial, e moitos 
profesionais dos RR. HH. recorren a redes como Facebook, Twitter ou YouTube, 
por unha banda, como estratexia para atraeren e captaren o mellor talento do 
mercado, así como publicaren as súas ofertas de emprego; e, pola outra, como 
ferramentas de posicionamento profesional. Por exemplo, o Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) colgou un vídeo en YouTube para transmitir os valores da 
súa organización e os beneficios que teñen os seus empregados co fin de atraer 
candidatos (Gutiérrez, 2009).

Consecuentemente, as persoas que buscan traballo de xeito activo están a verse 
obrigadas a renovarse, a cambiar a súa mentalidade e a súa maneira de procurar 
emprego para se adaptaren a estas ferramentas 2.0 co fin de obter un posto de 
traballo.

Doutra parte, unha dificultade importante con que se atopan os expertos en 
RR. HH., segundo Rojas (2010c), é chegar aos candidatos pasivos, isto é, aquelas 
persoas que teñen emprego e non están a buscar un novo ou mellor, mais que non 
descartarían aceptar un cambio de traballo de se lles ofrecer algo que non atopan 
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no seu posto actual. Acceder a eles non é doado, pois non están rexistrados nin en 
portais de emprego nin nas páxinas web das empresas, e a única vía de contactalos 
é a través das redes sociais. 

Por tanto, candidatos e profesionais dos RR. HH. deben deixar de lado os prexuízos 
sobre as redes sociais e comezar a velas como aliadas, centrándose tanto nas 
profesionais como nas xeneralistas.

2.4.3. O Facebook no recrutamento 2.0. e na procura activa de emprego 2.0

Thefacebook, Facebook a partir de 2005, foi creado o 4 de febreiro de 2004 por 
Mark Zuckerberg, un estudante da Universidade de Harvard. O nome da rede vén 
dos directorios dos estudantes das universidades dos Estados Unidos. Zuckerberg 
creou esta rede social para o uso interno dos alumnos de Harvard, mais un mes 
despois, en marzo, Facebook expandiuse ás universidades de Stanford, Columbia 
e Yale. Para xuño de 2004 estaba dispoñible para máis de trinta campus e contaba 
con máis de 150 000 estudantes rexistrados. En decembro de 2004, un millón de 
membros crearan un perfil na rede. Finalmente, en setembro de 2006 Facebook 
abriuse a todas as persoas maiores de 13 anos que contasen cunha conta de correo 
electrónico.

Segundo se recolle no informe Facebook Reports Second Quarter 2012 Results 
(Elperiodico.com, 2012), Facebook conta con máis de 955 millóns de usuarios 
fronte aos 500 millóns con que contaba no ano 2010 de acordo co informe La 
sociedad de la información en España 2010 (Fundación Telefónica, 2010). Xa que 
logo, podemos considerar que é a rede social con maior número de seguidores, 
e, en consecuencia, unha excelente canle de comunicación que permite aos 
expertos de RR. HH. chegar a millóns de persoas en todo o mundo. Ademais, 
se tal e como diciamos na epígrafe anterior Facebook podía encadrarse entre as 
redes xeneralistas nos seus inicios, ao longo destes anos sufriu diversos cambios 
enfocados á profesionalización.

Debemos de ter en conta que son numerosas as aplicacións que se crearon en 
Facebook no ano 2011, tanto para recrutar candidatos como para estes atoparen 
emprego. Entre elas destaca BeKnow, do portal de emprego Monster, que permite 
crear unha rede profesional dentro de Facebook (Equipos y Talento, 2012b); no 
mesmo ano Facebook crea o seu propio portal para buscar emprego, BranchOut 
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(Equipos y Talento, 2011a), que permite aos seus usuarios interactuar coa súa rede 
de contactos, así como a aplicación «Trabaja con nosotros» (Equipos y Talento, 
2010 e 2011c). En decembro de 2011, lanza a súa nova interface, Timeline, similar 
á dun currículo, dado que permite aos seus usuarios engadir maior información 
sobre a súa formación e profesión, así como ordenala cronoloxicamente. Como 
dato significativo, Equipos y Talento (2012a) sinala a tendencia dos usuarios de 
Facebook a engadiren os seus datos académicos e experiencia profesional nos 
perfís, xa que perciben esta nova actualización como unha oportunidade para o 
desenvolvemento das súas carreiras profesionais. Como primeira conclusión, 
podemos confirmar a primeira proposición do noso estudo, a rede social Facebook 
está a profesionalizarse tanto para captar candidatos como para que estes atopen 
emprego.

Allegue e Sánchez-Fernández (2011) consideran que o perfil de Facebook dos 
candidatos supón para os profesionais de RR. HH. unha fonte de información 
valiosa que por medio doutras vías é difícil encontrar, motivo polo cal estes 
profesionais se serven cada vez máis da devandita rede. Nos perfís dos candidatos 
poden atoparse datos persoais, como os seus gustos, opinións e fotos; e tamén 
datos profesionais, como a súa formación académica, a súa experiencia profesional 
e os seus contactos. Alén destes, podemos salientar como principais motivos para 
empregar Facebook nos procesos de recrutamento a posibilidade de chegar a miles 
de potenciais candidatos en calquera parte do mundo, mesmo aos candidatos 
pasivos; e o aforro económico e de tempo que lles supón aos profesionais de 
RR. HH. a utilización deste medio.

Así e todo, á hora de buscaren emprego a través de Facebook (Fernández, 2013; 
Martínez, 2010) os candidatos deben ter en conta unha serie de consideracións para 
conseguiren que os seus perfís lles resulten atractivos aos recrutadores. Cómpre, 
neste sentido, ofreceren un perfil profesional e serio, e mostrárense como persoas 
proactivas, participativas e con interese. Non é fácil crear un perfil competitivo, 
mais seguindo algunhas recomendacións os candidatos poderán conseguir o seu 
obxectivo, atopar traballo:

1) Selección axeitada da foto do perfil. Debe pórse unha foto en que se saia 
natural. A mala elección da foto do perfil pode supor o descarte dun proceso de 
recrutamento. 

2) Actualización da biografía do perfil. Dunha parte, a persoa debe engadir a 
súa formación académica e experiencia profesional, datos que permitirán aos 
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recrutadores coñeceren os estudos e os logros profesionais con que conta, así 
como os proxectos que se está a desenvolver; e, da outra, cómpre actualizar os 
datos de contacto. Canto máis completo estea o perfil, máis oportunidades teñen 
os candidatos de que os recrutadores se fixen nel.

3) Publicación no muro de ligazóns de interese e achegas propias do sector. 
Profesionalizar o muro é a terceira recomendación.

4) Unión a grupos relacionados co sector de interese e a aqueles dirixidos á procura 
de emprego. Trátase de seguir as páxinas das empresas, colaborar de forma 
activa nos debates e tratar de contactar cos recrutadores.

5) O noso perfil en Facebook debe de ser público co fin de aparecermos nos motores 
de procura (Google, Bing etc.) cando os recrutadores nos busquen. Conscientes 
de que un dos principais usos que se lle dá ao Facebook é crear álbums de fotos, 
debemos de ter a precaución de facelos privados para que os recrutadores non 
teñan acceso a eles.

2.5. A reputación en liña

Segundo o estudo realizado no ano 2010 por Addecco Professional, o 46% dos 
profesionais de RR. HH. recorrera algunha vez ás redes sociais para recrutar 
candidatos, e o 52% aseguraba que descartaría un/ha candidato/a pola información 
que se puidese obter na internet. Ademais, o III Estudio Adecco Professional sobre 
intermediación laboral (Adecco Professional/Infoempleo, 2012) apuntaba que o 
emprego das redes sociais por parte dos departamentos de RR. HH. aumentara en 
vinte puntos porcentuais a respecto do ano anterior. Por iso, os candidatos deben ser 
coidadosos co que publican nos seus perfís, evitando comentarios negativos sobre 
os compañeiros ou empresas onde traballaron e os comentarios politicamente 
incorrectos, relixiosos, ou as fotos fóra de lugar., e xestionando de maneira idónea 
a privacidade.

3. Marco empírico

3.1. Metodoloxía do estudo

Por unha banda, utilizamos os resultados do traballo de Allegue (2011) en que 
se pescuda o uso das redes xeneralistas e profesionais, centrado na utilización 
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da rede social Facebook nos procesos de recrutamento e a análise das tendencias 
dos candidatos na procura de emprego. Hai que resaltar que até esa data existían 
escasos estudos sobre o emprego das redes sociais no recrutamento, e a maioría 
deles centrábanse en estudar exclusivamente o uso das redes profesionais. Pola 
outra, servímonos dos resultados obtidos no III Estudio Adecco Professional sobre 
intermediación laboral (Adecco Professional/Infoempleo, 2012).

O motivo de realizarmos este paralelismo entre ambos os estudos é o aumento 
vertixinoso que o uso das redes sociais sufriu en 2012 a respecto do ano anterior, 
cuxos resultados nos permiten confirmar as proposicións expostas no noso estudo.

O instrumento utilizado para dar resposta ás hipóteses expostas foi a enquisa. 
Para a elaboración do cuestionario revisáronse a enquisa de Infojobs «Como nave-
gas por Infojobs» (<http://s.zoomerang.com/Survey/WEB22BCC4DVCQL>) e a 
elaborada pola Confederación de Empresarios da Coruña (CEC), «Uso de redes 
sociales» (<http://boletin.cec.es/encuestas/index.php?sid=11791>), que nos ser-
viron como base (Allegue, 2011). Antes de procedermos á publicación da en-
quisa definitiva, realizouse un pretest no cal participaron doce persoas de diversas 
idades e con diferente formación académica co fin de comprobarmos se os ítems 
expostos se entendían correctamente. 

A enquisa definitiva constou de 22 ítems divididos en cinco bloques. No primeiro 
recolléronse os datos demográficos identificativos. No segundo preguntamos pola 
participación en redes sociais e a súa frecuencia de uso, mentres que no terceiro 
se fai referencia aos usos de Facebook, así como á procura de emprego a través 
desta rede. No cuarto bloque fixéronse preguntas relativas ás canles utilizadas 
polos candidatos nas súas procuras de emprego. O último bloque contén preguntas 
relacionadas coas redes profesionais.

As enquisas consideradas como válidas atenden a filtros relacionados coa idade e 
a formación académica. Polo que respecta á idade, só se tiveron en conta aquelas 
persoas en idade de traballar (de 18 anos a 65 anos). Conscientes da existencia 
de diversas xeracións no mercado laboral –a dos baby boomers (1940-1960), 
a xeración X (1964-1981), a xeración E (1982-1992) e a xeración Z (1993- 
-2000)– e da dificultade que supoñía chegar á xeración dos baby boomers a través 
das redes sociais, algunhas enquisas fixéronse chegar vía correo ordinario, correo 
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electrónico ou mediante entrega en man. A opción de optar por diversos medios 
estivo motivada na necesidade de vencer a barreira da idade e chegar a todas as 
xeracións para que a mostra fose representativa. Canto á formación académica, 
tivéronse en conta tanto as persoas sen estudos como aquelas con estudos 
primarios, medios ou superiores.

Procedeuse á divulgación da enquisa a través da rede social Facebook principal-
mente, entre o 22 de maio de 2011 e o 3 de xullo de 2011. Ademais, tal e como 
se dixo, de xeito secundario algunhas das enquisas foron entregadas en man ou 
enviadas por correo electrónico ou correo ordinario. Obtívose unha participación 
de 90 individuos, dos cales foi considerado o 100% atendendo aos nosos criterios 
de discriminación. As enquisas foron realizadas de maneira anónima, e tanto os 
datos como os resultados obtidos foron tratados con absoluta confidencialidade.

3.2. Resultados

O 46% dos participantes tiña nese momento unha idade comprendida entre os 30 
e os 39 anos, o 32% entre 18 e 29 anos e o 22% restante repartíase nun 13% de 
entre 40 e 49 anos e un 9% con entre 50 e 65 anos. Cabe salientarmos a barreira 
xeracional que nos atopamos ao tratar de acceder a través das redes sociais á 
xeración dos baby boomers, así como aos nados entre 1964 e 1973, correspondentes 
á xeración X. Canto á súa formación académica, o 80% dos participantes contaba 
con formación universitaria fronte ao 20% de ESO/graduado escolar, bacharelato, 
BUP, COU, FPI e FPII. Xa que logo, os datos permiten concluír que o nivel de 
estudos si é un factor determinante na utilización das novas tecnoloxías.

Cabe facermos unha mención especial a que o 81% dos participantes era 
traballador activo, polo que podemos afirmar que as persoas en situación activa 
tenden a estar máis en contacto coas novas tecnoloxías e ferramentas 2.0 que as 
persoas desempregadas ou que están a estudar. 

En segundo lugar, podemos destacar a elevada participación dos enquisados nas 
redes sociais: o 80% pertencía a algún tipo de rede social, co que se reafirma 
a nosa proposición de que as redes sociais son unha realidade que forma parte 
das nosas vidas. A rede social máis utilizada polos enquisados era Facebook cun 
96% de usuarios, a que seguían Tuenti cun 33%, LinkedIn cun 30% e Twitter 
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cun 23%. Un 14% dividíase entre a rede profesional Xing e outras redes sociais. 
No concernente á frecuencia de uso das redes sociais tanto xeneralistas como 
profesionais, un 57% dos enquisados afirmaron empregalas de forma habitual; un 
30% conectábase a elas máis dunha vez ao día, un 18% cando menos unha vez ao 
día e un 9% cando menos unha vez á semana. O 43% repartíase entre o seu uso 
nunca, case nunca e de cando en vez.

Ao centrarmos a investigación no uso de Facebook, quixemos pescudar os fins con 
que os seus usuarios utilizaban esta rede social, dunha banda; e, da outra, comprobar 
como se servían desta rede, se era o caso, para atoparen emprego. En primeiro lugar 
exporemos os datos obtidos no estudo de Allegue (2011) sobre a finalidade con que 
os usuarios empregan Facebook, en paralelo cos datos obtidos no III Estudio Adecco 
Professional sobre intermediación laboral (Adecco Professional/Infoempleo, 2012) 
sobre os motivos que se alegan para abrir unha conta nunha rede social.

Segundo Allegue (2011), un 98% dos usuarios de Facebook usa esta rede con 
fins sociais. O 80%, ademais, dirixe o uso de Facebook a finalidades profesionais 
como a procura de emprego (26%), a procura de contactos para realizar consultas 
(23%), para atopar contactos profesionais (22%) e como ferramenta para a súa 
formación (9%), o que confirma a tendencia á profesionalización de Facebook. 
Canto aos motivos expostos polos 8777 participantes na enquisa en liña realizada 
por Adecco Professional, o 88% respondeu que abrira unha conta nunha rede 
social para contactar e comunicarse con amigos e/ou familiares; un 67% desexaba 
atopar oportunidades de emprego; o 66% buscaba establecer e manter contactos 
profesionais e un 61% quería coñecer as últimas novidades no seu ámbito 
profesional. 

No tocante á utilización de Facebook como ferramenta para a procura de emprego, 
así como ao coñecemento das ferramentas que ofrece para esta tarefa, do estudo de 
Allegue (2011) despréndese que a pesar de que un 62% dos enquisados empregaría 
Facebook para a procura de emprego, nese momento o 76% non coñecía ningunha 
das aplicacións con que conta Facebook para facelo; por tanto, aínda que a maioría 
dos usuarios parecía predisposta a utilizar Facebook como canle de emprego, 
aínda non sabía como sacar proveito de todas as súas posibilidades. No entanto, 
segundo o III Estudio Adecco Professional sobre intermediación laboral (Adecco 
Professional/Infoempleo, 2012) a rede social Facebook é a máis valorada para 
buscar emprego, por encima de LinkedIn e Twitter.
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No caso das canles de procura de emprego, as máis utilizadas polos enquisados 
eran os portais de emprego e o envío de currículos ás empresas a través das 
páxinas web, por correo ordinario ou mediante entrega directa, cunhas porcentaxes 
do 73%, o 62% e o 57% respectivamente. Doutra banda, os medios menos 
empregados son as redes sociais tanto xeneralistas como profesionais e o Servizo 
Público de Emprego Estatal (SEPE)1, cunha porcentaxe do 59%, o 53% e o 18% 
respectivamente.

De compararmos estes cos datos do III Estudio Adecco Professional sobre 
intermediación laboral (Adecco Professional/Infoempleo, 2012) pode constatarse 
o uso das redes sociais como canle de procura de emprego, pois pasaron de ser 
unha ferramenta apenas utilizada polos candidatos a que o 49,9% conte con ela. 
O 45% foi contactado por un/ha recrutador/a a través das redes sociais, e un 75% 
enviou o seu currículo a unha oferta de emprego a través delas. Un 58% dos 
candidatos considera as redes sociais como unha alternativa ás canles tradicionais. 
Por outra banda, o devandito estudo sinala os contactos persoais como a canle 
de procura de emprego máis utilizada polos candidatos, seguida dos portais de 
emprego e o envío de currículos a través das páxinas web das empresas. Por detrás 
figuran os buscadores da internet, as ofertas publicadas na prensa, as redes sociais, 
as empresas de traballo temporal, o SEPE, as asociacións profesionais e os centros 
de formación.

No tocante ás redes profesionais, do estudo de Allegue (2011) cabe destacarmos 
que o 62% dos enquisados non estaba dado de alta en ningunha rede profesional. 
Á pregunta de se os participantes rexistrados nalgunha rede social as utilizan de 
maneira axeitada para conseguir emprego, o 93% contestou que non e tan só un 
7% que si. O simple feito de ter o currículo nunha rede profesional, consultar as 
ofertas de emprego e relacionarse con persoas da nosa contorna profesional, para 
o que usaba a maioría dos enquisados as redes sociais, non é suficiente para que 
estas sexan efectivas.

1  O Servizo Público de Emprego (SEPE), antigo Instituto Nacional de Emprego (INEM), é un organismo autónomo 
da Administración xeral do Estado actualmente adscrito no Ministerio de Traballo e Inmigración que é responsable 
da xestión, o desenvolvemento e o seguimento de programas e medidas de política de emprego, segundo o disposto 
na Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego.
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Adecco Professional (2010) informaba por estas datas de que os usuarios deste 
tipo de redes eran na súa maioría homes cunha idade comprendida entre os 35 
e 44 anos, con estudos universitarios, que ocupaban postos directivos. Naqueles 
momentos era impensable que o persoal técnico ou un administrativo puidese ter 
un perfil nunha rede profesional. No entanto, esta tendencia está a cambiar e xa se 
pode atopar calquera perfil nestas redes. Hai que ter en conta que a elección dun 
medio ou outro para a procura de emprego dependerá do perfil profesional do/a 
candidato/a.

4. Conclusións

Vivimos nun momento de transición e evolución en todos os ámbitos da nosa 
vida, e como consecuencia destes cambios as empresas vense obrigadas a 
renovarse, cambiar a súa mentalidade, adaptarse á era 2.0. se queren permanecer 
e sobrevivir no mundo empresarial. As redes sociais profesionais e xeneralistas 
son unha realidade, xa están integradas no labor dos departamentos de RR. HH. 
das grandes compañías, que non queren desaproveitar as bondades que ofrecen co 
obxectivo de utilizalas para poder captar e atraer os mellores candidatos. Ademais, 
as empresas de traballo temporal tamén se deron de conta das vantaxes que poden 
obter utilizando as redes sociais nos seus procesos de recrutamento, e comezan 
a servirse delas para difundir as súas ofertas de emprego, co fin de obter unha 
vantaxe competitiva sobre as que non as usan e conseguir os mellores candidatos.

Con base na revisión dos estudos relacionados coas redes sociais e o seu uso, en 
particular no relativo ás novas aplicacións de recrutamento que está a desenvolver 
a rede social xeneralista Facebook, tales como «Trabaja con nosotros», Jobsket 
ou BranchOut, e nos cambios realizados nos perfís dos seus usuarios para que 
poidan introducir máis información profesional e académica, así como no caso 
das empresas para que poidan crear os seus propios perfís co fin de se daren a 
coñecer, conseguir notoriedade e publicar as súas ofertas de emprego, pode 
confirmarse a tendencia de Facebook á profesionalización. Ora ben, non só esta 
rede xeneralista está a profesionalizarse, senón que tamén outras como Twitter ou 
YouTube son xa utilizadas polos expertos de RR. HH. para realizar campañas de 
captación de talento e para publicar as súas ofertas de emprego. Como exemplos 
temos o caso da entidade financeira Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
(Gutiérrez, 2009).
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Aínda queda un longo camiño, porén, para que Facebook alcance o grao de rede 
profesional, mais todo apunta a esta reorientación, pois xa é empregada por moitos 
departamentos de RR. HH. nos seus procesos de recrutamento, non só de maneira 
complementaria a outras vías ou para comprobar a información dos potenciais 
candidatos, mais como medio óptimo de atraer o talento. Podemos citar, entre 
outras grandes organizacións, a operadora galega R, dedicada á comunicación por 
fibra óptica en Galicia; Monsters.es, compañía líder mundial en recrutamento e 
procura de emprego pola internet; a entidade financeira Novacaixagalicia Banco 
ou International Business Machines (IBM), do sector da tecnoloxía e consultoría.

Doutra banda, vimos como a maior parte das persoas que participaron na nosa 
enquisa, das cales o 96% eran usuarias de Facebook, afirmaba que utilizaría 
esta rede para procurar emprego. O problema do uso de Facebook radica no 
descoñecemento por parte dos candidatos das novas ferramentas con que conta 
para a procura de traballo (Allegue, 2011). Na enquisa queda de manifesto que 
a rede máis usada é Facebook, e sorprendentemente unha alta porcentaxe dos 
enquisados non son usuarios de ningunha das redes profesionais existentes. 
Facemos a seguinte reflexión para os procuradores de emprego e as empresas: por 
que perder a oportunidade de chegar a eses miles de millóns de usuarios con que 
conta Facebook?

De igual maneira, os datos obtidos permítennos concluír que os candidatos 
comezan a ver as redes sociais como as súas aliadas. Os procuradores activos de 
emprego tenden a profesionalizar o seu perfil nas redes xeneralistas (Facebook, 
Twitter ou bitácoras) e a crear perfís nas redes profesionais. Ao respecto é de 
destacarmos o incremento de perfís non cualificados principalmente na rede 
profesional LinkedIn, que nos seus inicios estaba destinada a directivos con 
formación superior de idades comprendidas entre os 35 e 45 anos.

Rematamos afirmando a importancia que están a adquirir as redes sociais no 
recrutamento e na procura de emprego. Confírmase a tendencia á profesionalización 
das redes sociais xeneralistas. Así mesmo, obsérvase como as canles usadas até 
agora para buscar emprego están a modificarse, ao adquiriren maior notoriedade 
as redes sociais, que hai dous anos apenas eran tidas en consideración como unha 
alternativa para esta tarefa.
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Resumo

Con especial atención á súa repercusión no ámbito local, abórdase a incidencia da reforma 
laboral levada a cabo a través do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro; da Lei 
3/2012, do 6 de xullo, e do Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro, no despedimento 
colectivo, distinguindo o sector público en sentido amplo das administracións públicas 
que, cun ámbito máis reducido, forman parte daquel. Saliéntase a definición diferenciada 
das causas económicas, técnicas e organizativas na Administración pública, en canto 
motivadoras e xustificadoras da decisión extintiva por parte dos empregadores. Estúdase 
tamén a perspectiva xurisprudencial, á vista das primeiras sentenzas ditadas nesta materia 
polos diferentes tribunais superiores de xustiza.

Palabras chave: reforma laboral, sector público, Administración pública, persoal laboral, 
causas económicas, control xurisdicional.

Abstract

With special attention to its impact at the local level, we address the incidence of the 
labour reform carried out through Royal Decree Law 3/2012, of February 10, of Law 
3/2012, of July 6, and Royal Decree 1483/2012, of October 29, on collective dismissal, 
differentiating the Public Sector in the broad sense of the Public Administrations that, with 
a smaller scope, are part of it. We stand out the definition separated from the economic, 
technical and organizational reasons in the Public Administration, since they motivate the 
extinctive decision by employers. The case law perspective is also studied, in view of the 
first judgements dictated in this matter by the different Superior Courts of Justice.

Keywords: Labour reform, Public sector and public administration, Labour personnel, 
Economic reasons, Jurisdictional control.
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1. Formulación da cuestión

Vénse afirmando dun tempo a esta parte, en especial desde que se desatou a 
actual crise económica, que o sector público español (estatal, autonómico e local), 
comprensivo non soamente das administracións de base territorial, senón tamén das 
de base non-territorial (v. gr. mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas, 
entidades locais menores etc.) e da denominada administración instrumental nas 
súas diversas manifestacións (v. gr. sociedades mercantís, entidades públicas 
empresariais, fundacións, axencias etc.), está excesivamente sobredimensionado 
tanto dun punto de vista obxectivo como dunha perspectiva comparada cos países 
dos nosos arredores e cultura xurídico-administrativa similar.

Precisamente neste contexto, o principio de estabilidade orzamentaria foi levado 
a rango constitucional por virtude da reforma da Constitución española do 27 
de setembro de 2011, cuxo artigo único dá unha nova redacción ao artigo 135 
da Carta Magna1, que dispón, entre outras cousas, que todas as administracións 
públicas adecuarán as súas actuacións ao principio de estabilidade orzamentaria, e 
polo que respecta ás entidades locais declara que estas deberán presentar equilibrio 
orzamentario.

Consecuencia desta situación, segundo afirma o profesor Palomar Olmeda2, víñase 
debatendo a posibilidade de aplicar o despedimento colectivo no sector público, 
malia iso atoparse, principalmente, con dous obstáculos: en primeiro lugar, coa 
dificultade de definir neste ámbito unha insuficiencia financeira comparable coa 
do sector privado; e, en segundo lugar, cunha autoridade laboral pouco dada a 
aceptar o ERE público e unha xurisprudencia vacilante nesta materia.

Do que non existe dúbida é de que o persoal laboral ao servizo das administracións 
públicas, alén de polo seu contrato de traballo e polos convenios colectivos de 
aplicación, se rexe polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores (en diante 
ET), a diferenza do persoal funcionario (nos termos que se estudarán), e de aí 
a posibilidade de aplicación, cando menos teórica, das causas de despedimento 
colectivo, cos obstáculos prácticos antes sinalados; por iso considera o profesor 
Palomar Olmeda3 que o que se produciu é unha decisión do lexislador.

1 Véxase o BOE n.º 233, do 27 de setembro de 2011, pp. 101931-101933. 

2 Cfr. PAloMAr olMeDA, A. (2012) «El despido colectivo en el ámbito del sector público: primeras consideraciones» 
Revista Aranzadi Doctrinal 11, pp. 49-50.
3 PAloMAr olMeDA, A. (2012), p. 50.
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De xeito novidoso, o Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas 
urxentes para a reforma do mercado laboral4, regulou o despedimento colectivo 
no sector público (comprendendo obviamente dentro deste o sector público local) 
mediante a súa disposición adicional segunda, que engade unha disposición 
adicional vixésima ao ET5. Posteriormente tramitado como proxecto de lei polas 
Cortes Xerais, viu a luz como Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para 
a reforma do mercado laboral6, que introduce algunha pequena modificación, mais 
de importante calado, nesta nova disposición adicional vixésima do ET, e que será 
obxecto deste estudo.

Para o seu desenvolvemento, o Goberno aproba o Real decreto 1483/2012, do 29 de 
outubro, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de despedimento 
colectivo e de suspensión de contratos e redución de xornada7, en cuxo título III 
regula as normas específicas dos procedementos de despedimento colectivo do 
persoal laboral ao servizo dos entes, organismos e entidades que forman parte do 
sector público.

4 Véxase o BOE n.º 36, do 11 de febreiro de 2012, pp. 12483-12546; e a corrección de erros no BOE n.º 42, do 18 
de febreiro de 2012, pp. 14524-14526.
5 Disposición adicional vixésima do ET:

O despedimento por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción do persoal laboral ao servizo dos 
entes, organismos e entidades que forman parte do sector público de acordo co artigo 3.1 do texto refundido da 
Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, efectuarase 
conforme o disposto nos artigos 51 e 52.c) do Estatuto dos traballadores e nas súas normas de desenvolvemento 
e no marco dos mecanismos preventivos e correctivos regulados na normativa de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira das administracións públicas.

Para os efectos das causas destes despedimentos nas administracións públicas a que se refire o artigo 3.1 do texto 
refundido da Lei de contratos do sector público, entenderase que concorren causas económicas cando se produza 
nelas unha situación de insuficiencia orzamentaria sobrevida e persistente para o financiamento dos servizos 
públicos correspondentes. En todo caso, entenderase que a insuficiencia orzamentaria é persistente se se produce 
durante tres trimestres consecutivos. Entenderase que concorren causas técnicas cando se produzan cambios, 
entre outros, no ámbito dos medios ou instrumentos da prestación do servizo público de que se trate, e causas 
organizativas, cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do persoal 
adscrito ao servizo público.

6 Véxase o BOE n.º 162, do 7 de xullo de 2012, p. 49113 e ss.
7 Véxase o BOE n.º 261, do 30 de outubro de 2012, p. 76292 e ss.
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2. Ámbito subxectivo

2.1. Desde a perspectiva dos empregadores

A reforma do ET nesta materia afecta a todos os entes do sector público, definidos 
nunha norma allea ao ámbito laboral como é o texto refundido da Lei de contratos 
do sector público (en diante LCSP), aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, 
do 14 de novembro. Concretamente falamos do seu artigo 3.1, mais con diferenzas 
entre as diversas categorías de entes que compoñen o devandito sector, o cal esixe 
a pertinente disección.

O artigo 3 da LCSP diferencia entre un concepto amplo, o de sector público8 
(artigo 3.1), comprensivo de todos os entes públicos; un concepto estrito dentro 

8Art. 3.1 da LCSP:

Artigo 3. Ámbito subxectivo

1. Para os efectos desta lei, considérase que forman parte do sector público os seguintes entes, organismos e 
entidades:

a) A Administración xeral do Estado, as administracións das comunidades autónomas e as entidades que integran 
a Administración local.

b) As entidades xestoras e os servizos comúns da Seguridade Social.

c) Os organismos autónomos, as entidades públicas empresariais, as universidades públicas, as axencias estatais 
e calquera entidade de dereito público con personalidade xurídica propia vinculada a un suxeito que pertenza 
ao sector público ou dependentes deste, incluíndo aquelas que, con independencia funcional ou cunha especial 
autonomía recoñecida pola lei, teñan atribuídas funcións de regulación ou control de carácter externo sobre un 
determinado sector ou actividade.

d) As sociedades mercantís en cuxo capital social a participación, directa ou indirecta, de entidades das 
mencionadas nas alíneas a) a f) deste punto sexa superior ao 50 por 100.

e) Os consorcios dotados de personalidade xurídica propia a que se refiren o artigo 6.5 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e a 
lexislación de réxime local.

f) As fundacións que se constitúan cunha achega maioritaria, directa ou indirecta, dunha ou varias entidades 
integradas no sector público, ou cuxo patrimonio fundacional, cun carácter de permanencia, estea formado en 
máis dun 50 por 100 por bens ou dereitos achegados ou cedidos polas referidas entidades.

g) As mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.

h) Calquera ente, organismo ou entidade con personalidade xurídica propia, que fose creado especificamente 
para satisfacer necesidades de interese xeral que non teña carácter industrial ou mercantil, sempre que un ou 
varios suxeitos pertencentes ao sector público financien maioritariamente a súa actividade, controlen a súa 
xestión ou nomeen máis da metade dos membros do seu órgano de administración, dirección ou vixilancia.

i) As asociacións constituídas polos entes, organismos e entidades mencionados nas alíneas anteriores.
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dese máis amplo de sector público, o de administracións públicas9 (artigo 3.2); 
e un concepto intermedio entre ambos, o de poder adxudicador (artigo 3.3), 
conformado polas administracións públicas e algún outro ente do sector público, 
de gran virtualidade no seu ámbito contractual, mais irrelevante para os efectos da 
reforma laboral obxecto deste estudo.

A disposición adicional vixésima do ET contén diferenzas na definición e 
apreciación das causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción como 
motivadoras do despedimento colectivo segundo se tratar de administracións 
públicas do artigo 3.2 da LCSP ou de entidades do sector público lato sensu do 
artigo 3.1 da mesma lei, con importante incidencia práctica, tal e como se avaliará 
ao estudar o ámbito obxectivo da reforma legal.

2.2. Desde a perspectiva dos empregados

De acordo coa Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado 

9Art. 3.2 da LCSP:

Artigo 3. Ámbito subxectivo

2. Dentro do sector público, e para os efectos desta lei, terán a consideración de administracións públicas os 
seguintes entes, organismos e entidades:

a) Os mencionados nas alíneas a) e b) do punto anterior.

b) Os organismos autónomos.

c) As universidades públicas.

d) As entidades de dereito público que, con independencia funcional ou cunha especial autonomía recoñecida 
pola lei, teñan atribuídas funcións de regulación ou control de carácter externo sobre un determinado sector 
ou actividade, e

e) As entidades de dereito público vinculadas a unha ou varias administracións públicas ou dependentes destas 
que cumpran algunha das características seguintes:

1.ª Que a súa actividade principal non consista na produción en réxime de mercado de bens e servizos 
destinados ao consumo individual ou colectivo, ou que efectúen operacións de redistribución da renda e da 
riqueza nacional, en todo caso sen ánimo de lucro, ou

2.ª Que non se financien maioritariamente con ingresos, calquera que sexa a súa natureza, obtidos como 
contrapartida á entrega de bens ou á prestación de servizos.

Non obstante, non terán a consideración de administracións públicas as entidades públicas empresariais estatais e 
os organismos asimilados dependentes das comunidades autónomas e entidades locais.

f) Os órganos competentes do Congreso dos Deputados, do Senado, do Consello Xeral do Poder Xudicial, 
do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, do Defensor do Pobo, das asembleas lexislativas das 
comunidades autónomas e das institucións autonómicas análogas ao Tribunal de Contas e ao Defensor do 
Pobo, no que respecta á súa actividade de contratación.

g) As deputacións forais e as xuntas xerais dos territorios históricos do País Vasco no que respecta á súa actividade 
de contratación.
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público10 (en diante EBEP), os empregados públicos clasifícanse en funcionarios de 
carreira, funcionarios interinos, persoal laboral (xa sexa fixo, por tempo indefinido 
ou temporal) e persoal eventual. Pola súa vez, o artigo 1.3 do ET exclúe do seu 
ámbito de aplicación a relación de servizo dos funcionarios públicos, así como a 
do persoal ao servizo do Estado, as corporacións locais e as entidades públicas 
autónomas, cando, ao abeiro dunha lei, a devandita relación estiver regulada por 
normas administrativas ou estatutarias, é dicir, o persoal estatutario, e, no seu caso, 
o persoal eventual. Neste sentido, tanto a nova disposición adicional vixésima 
do ET como o artigo 34 do Real decreto 1483/2012 acoutan o seu ámbito de 
aplicación ao persoal laboral.

Por tanto, será posible a aplicación do despedimento colectivo ao persoal laboral 
ao servizo das entidades que conforman o sector público, calquera que for a 
modalidade contractual en virtude da cal estiver vinculado a tales entes, en tanto 
que non será posible respecto do persoal funcionario (de carreira ou interino) e 
do persoal eventual (que desempeña funcións expresamente cualificadas como 
de confianza ou asesoramento especial, en virtude de nomeamento de carácter 
non-permanente segundo o artigo 12 do EBEP).

A Lei 3/2012 engade á redacción inicial da citada disposición adicional do ET 
unha previsión subxectiva con respecto ao Real decreto lei 3/2012, ao dispor que 
nos procedementos de despedimento colectivo no ámbito das administracións 
públicas (non no sector público en xeral) terá prioridade de permanencia o persoal 
laboral fixo que adquirise esta condición de acordo cos principios de igualdade, 
mérito e capacidade a través dun procedemento selectivo de ingreso convocado 
para o efecto.

Aínda que non sería precisa a aplicación do mecanismo de despedimento 
colectivo, parece necesaria unha reflexión, desde a perspectiva da crise económica 
e a conseguinte estabilidade orzamentaria e redución do déficit público, sobre a 
permanencia no sector público dese tertium genus que é o persoal eventual cando 
as medidas adoptadas se dirixen directamente ao adelgazamento do sector público.

10  Véxase o BOE n.º 89, do 13 de abril de 2007, pp. 16270-16299.
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3. Ámbito obxectivo

Do punto de vista obxectivo, a Lei 3/2012 introduce unha pequena modificación 
na disposición adicional vixésima do ET con respecto á previsión inicial do Real 
decreto lei 3/2012, que matiza a aplicación das causas económicas, técnicas e 
organizativas do despedimento colectivo no tocante ás administracións públicas 
do artigo 3.2 da LCSP. Así, tanto a devandita lei como o Real decreto 1483/2012 
(artigo 34) obrigan a diferenciar, ao estudar as causas obxectivas fundamentadoras 
do despedimento colectivo no ámbito público, entre o sector público en sentido 
amplo (artigo 3.1 da LCSP) e, dentro dese sector público, as administracións 
públicas do artigo 3.2 da LCSP.

3.1. No sector público en sentido amplo (artigo 3.1 da LCSP), excluídas as 
administracións públicas do artigo 3.2 da LCSP

O parágrafo primeiro da disposición adicional vixésima do ET, na súa redacción 
dada pola Lei 3/2012, dispón que para o persoal laboral ao servizo destas entidades 
o despedimento por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción 
se efectuará conforme ao disposto nos artigos 51 e 52.c) do ET e as súas normas 
de desenvolvemento, neste caso o reiterado Real decreto 1483/2012, cuxo artigo 
34 declara que concorren aquelas causas económicas, técnicas, organizativas ou 
de produción nos casos do artigo 1.2 do propio texto regulamentario. Existe, xa 
que logo, unha remisión ás causas xerais de despedimento colectivo reguladas na 
normativa laboral, sen ningunha variación a respecto da normativa aplicable no 
ámbito do sector privado.

Mimeticamente, tanto o artigo 51.1 do ET no seu parágrafo primeiro como o 
artigo 1.1 do Real decreto 1483/2012, tamén no parágrafo primeiro, definen o 
despedimento colectivo como a extinción de contratos de traballo fundada en 
causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción cando, nun período 
de noventa días, a extinción afecte cando menos a:

a) dez traballadores, nas empresas que ocuparen menos de cen traballadores;

b) o 10% do número de traballadores da empresa naquelas que ocuparen entre cen 
e trescentos traballadores;

c) ou trinta traballadores nas empresas que ocuparen máis de trescentos traballadores.
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Pola súa banda, e tamén de xeito idéntico, os parágrafos segundo e terceiro do 
mesmo artigo 51.1 do ET, e o artigo 1.2 do regulamento de desenvolvemento, 
delimitan a concorrencia das causas de despedimento do seguinte modo:

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

– Enténdese que concorren causas técnicas cando se produciren cambios, entre 
outros, no ámbito dos medios ou instrumentos de produción.

– Enténdese que concorren causas organizativas cando se produciren cambios, 
entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do persoal ou no 
modo de organizar a produción.

– E, por último, enténdese que concorren causas produtivas cando se produciren 
cambios, entre outros, na demanda dos produtos ou servizos que a empresa 
pretende colocar no mercado.

Neste ámbito a reforma laboral non sinala a prioridade de permanencia do persoal 
laboral fixo que accedese a tal condición mediante un proceso selectivo rexido 
polos principios de igualdade, mérito e capacidade, ao non establecer ningunha 
distinción entre as distintas modalidades contractuais en que poden estar 
incardinados os traballadores dos entes do sector público considerados no referido 
artigo 3.1 da LCSP.

3.2. Nas administracións públicas do artigo 3.2 da LCSP

É neste ámbito onde se producen as novidades de maior calado. O despedimento 
colectivo defínese nos mesmos termos vistos para o sector público en xeral, por 
remisión aos artigos 51.1 do ET e 1.1 do Real decreto 1483/2012, mais as causas 
económicas, técnicas e organizativas (non xa as de produción, que desaparecen) 
son definidas de xeito asimétrico no parágrafo segundo da disposición adicional 
vixésima do ET, de acordo coa redacción da Lei 3/2012, que dispón ao respecto:

–  Entenderase que concorren causas económicas cando se producir unha situación 
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de insuficiencia orzamentaria sobrevida e persistente para o financiamento 
dos servizos públicos correspondentes. En calquera caso, entenderase que a 
insuficiencia orzamentaria é persistente se se producir durante tres trimestres 
consecutivos.

–  Entenderase que concorren causas técnicas cando se produciren cambios, entre 
outros, no ámbito dos medios ou instrumentos da prestación do servizo público 
de que se tratar.

–  E causas organizativas, cando se produciren cambios, entre outros, no ámbito dos 
sistemas e métodos de traballo do persoal adscrito ao servizo público.

No tocante á definición das causas económicas do despedimento colectivo nas 
administracións públicas, o profesor Palomar Olmeda considera que se proxectan 
sobre dous instrumentos: o orzamento e o financiamento dos servizos públicos, 
polo que sostén que a vontade do lexislador foi vincular as insuficiencias 
orzamentarias á imposibilidade de financiar os servizos públicos, superando así a 
tentación inicial de centrar a crise económica nos gastos correspondentes á xestión 
ordinaria11.

Ora ben, a referencia á insuficiencia orzamentaria merece unha crítica inicial, pola 
propia configuración legal do instrumento orzamentario. No ámbito local, o artigo 
162 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais (en diante LRFL), dispón que os 
orzamentos xerais das entidades locais constitúen a expresión cifrada, conxunta 
e sistemática das obrigas que, como máximo, poden recoñecer a entidade e os 
seus organismos autónomos, e dos dereitos que prevexan liquidar durante o 
correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das 
sociedades mercantís cuxo capital social pertencer integramente á entidade local 
correspondente. E nos mesmos termos se pronuncia o artigo 2 do Real decreto 
500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve a LRFL en materia orzamentaria.

O orzamento é, por tanto, unha simple previsión de ingresos e gastos que no 
curso da súa execución pode sufrir modificacións de diversa índole (créditos 
extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos, 

11 PAloMAr olMeDA, A. (2012) op. cit., pp. 52-53.
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ampliación de créditos etc.), e que finalmente debe ser obxecto de liquidación, 
de acordo co artigo 191 da LRFL, antes do día primeiro de marzo do exercicio 
seguinte, canto á recadación de dereitos e ao pagamento de obrigas con data do 
31 de decembro do exercicio. Daquela, podería considerarse como indicador máis 
fiable para estes efectos a liquidación do orzamento unha vez pechado o exercicio, 
xa que a través desta quedará concretada aquela previsión inicial de ingresos e 
gastos de xeito máis obxectivo que por referencia á insuficiencia orzamentaria 
durante tres trimestres consecutivos.

Con todo, non debe descoñecerse que a referencia legal á concorrencia de causas 
económicas motivadoras do despedimento colectivo esixe que a insuficiencia 
orzamentaria sexa sobrevida e persistente. Neste sentido, a xurisprudencia 
recente12 considerou que o termo «sobrevida» fai referencia á concorrencia de 
circunstancias que non foron tomadas en conta cando se aprobou o orzamento, 
como sucede cando un concello aproba un plan de axuste económico en que se 
compromete a rebaixar de xeito substancial o capítulo de gastos de persoal.

Canto ás causas técnicas e organizativas, son semellantes ás causas xerais do 
ET, co engadido da referencia expresa á incidencia no servizo público de que se 
tratar, consagrándose no referente ás organizativas, a xuízo do profesor Palomar 
Olmeda13, a potestade de autoorganización da Administración, e a incidencia que 
tal potestade pode ter no ámbito das relacións laborais.

4. Ámbito funcional

No que se podería denominar ámbito subxectivo funcional, chaman a atención as 
previsións do artigo 36 do Real decreto 1483/2012, en canto determinan que o 
ámbito do procedemento virá constituído polo correspondente ao departamento 
ministerial, o ente, o organismo ou a entidade dependente da Administración xeral 
do Estado; no caso das comunidades autónomas, polo da consellaría ou o órgano 
que estas determinaren ou polo ente ou organismo vinculado ou dependente 
delas; e no caso da Administración local, o ámbito do procedemento será o 
da correspondente entidade local ou o dos entes, ou organismos ou entidades, 
vinculados ou dependentes dela.

12  Véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía-Málaga do 25 de outubro de 
2012, fundamento xurídico undécimo.
13 PAloMAr olMeDA, A. (2012) op. cit., p. 53.
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No ámbito do Estado, o artigo 2 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización 
e funcionamento da Administración xeral do Estado (LOFAXE), dispón que a 
Administración xeral do Estado, constituída por órganos xerarquicamente 
ordenados, actúa con personalidade xurídica única. Na nosa comunidade 
autónoma, a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (LOFAXGA) 
establece no seu artigo 2.1 que a Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia, constituída por órganos xerarquicamente ordenados e dirixida 
pola Xunta de Galicia, actúa con personalidade xurídica única. E, asemade, a 
Constitución española no seu artigo 140 consagra a personalidade xurídica plena 
dos municipios, e no seu artigo 141 dispón que a provincia é unha entidade local 
con personalidade xurídica propia.

Así as cousas, se o municipio, a provincia, a Administración autonómica e a 
Administración xeral do Estado contan con personalidade xurídica propia, existe 
unha asimetría nas previsións regulamentarias laborais, posto que no Estado e nas 
comunidades autónomas o ámbito funcional virá determinado polos ministerios 
ou polas consellarías correspondentes, mentres que no municipio ou na provincia 
estará constituído polo concello ou a deputación provincial, sen ningunha división 
funcional, isto é, sen posibilidade de aplicación nun ámbito concreto de goberno 
e administración (concellaría, área, distrito etc.).

Doutra parte, se as causas económicas do despedimento colectivo estudadas fan 
referencia na disposición adicional vixésima do ET á insuficiencia orzamentaria, 
tampouco atopan xustificación estas previsións asimétricas, toda vez que 
o orzamento é único en cada unha das administracións territoriais (Estado, 
comunidades e entidades locais), sen diferenciación entre elas e sen prexuízo 
da división por departamentos ou áreas, en virtude da clasificación económica e 
funcional que deben recoller os instrumentos orzamentarios.

Só pode aventurarse esta diferenza polo apriorístico maior tamaño organizativo 
e orzamentario das administracións territorialmente superiores (Estado e 
comunidades autónomas) con respecto ás entidades locais territoriais (municipio, 
provincia e illas nos arquipélagos), aínda que non necesariamente ten que ser 
sempre certo, posto que algúns municipios de especial poboación (v. gr. Madrid, 
Barcelona) poden ter unha estrutura administrativa e un réxime orzamentario de 
maior entidade que algunhas pequenas comunidades autónomas uniprovinciais.
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De todos os xeitos, este réxime pode chegar a resultar vantaxoso para as 
administracións locais, que poderán enxugar un desequilibrio orzamentario 
nunha determinada área de goberno e administración co conxunto do orzamento 
do ente local, posibilidade que inicialmente non se prevé no Estado e nas 
comunidades autónomas, nos cales, e sen prexuízo das fórmulas de modificación 
orzamentaria, tal desequilibrio orzamentario con incidencia no financiamento dos 
servizos públicos nun departamento ministerial ou nunha consellaría autonómica 
determinará a concorrencia da causa económica do despedimento colectivo no 
ámbito respectivo.

En calquera dos casos, si que prevé este artigo 36 do regulamento do Real decreto 
1483/2012 que o ámbito funcional poida vir determinado, de forma independente 
da administración a que se atopen vinculados, por calquera dos entes ou organismos 
que conforman a chamada administración instrumental (axencias, organismos 
autónomos, entidades públicas empresariais, fundacións etc.), neste caso sen 
diferenzas entre a Administración local e o resto das administracións públicas.

5. Anotacións sobre o procedemento

Con carácter xeral, e non só referida ao sector público, unha das novidades 
máis salientables da reforma laboral en materia de despedimento colectivo vén 
determinada pola reformulación do papel da autoridade laboral no procedemento 
que cómpre seguir, caracterizado pola supresión da autorización administrativa 
previa, que xa non aparece considerada no novo artigo 51 do ET.

O profesor Palomar Olmeda sinala ao respecto que a supresión da devandita 
autorización administrativa previa en materia de despedimentos colectivos non foi 
acompañada da retirada da autoridade laboral do conxunto do proceso, xa que pasa a 
configurarse como unha aseguradora do cumprimento dalgúns requisitos mais que 
formalmente non toma unha decisión que poida ser considerada como concluínte 
do procedemento14. Pola súa banda, o profesor Sempere Navarro considera que 
a eliminación do control administrativo supón alterar de maneira considerable 

14 PAloMAr olMeDA, A. (2012) op. cit., pp. 54-55.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 37-61

ALEJANDRO RAMÓN ANTELO MARTÍNEZ50

o papel da autoridade laboral, que en aparencia queda relegado a unha posición 
subalterna, malia se lle recomendar, no entanto, velar pola efectividade do período 
de consultas, podendo no seu caso remitir advertencias ou recomendacións ás 
partes, o cal supón recoñecerlle un papel moderador ou arbitral na fase esencial 
do procedemento de despedimento colectivo15.

O Regulamento dos procedementos de despedimento colectivo (Real decreto 
1483/2012) regula no capítulo II do seu título III o procedemento de despedimento 
colectivo aplicable ao persoal laboral das administracións públicas a que se 
refire o parágrafo segundo da disposición adicional vixésima do ET, é dicir, ás 
administracións públicas do artigo 3.2 da LCSP, do que cabe colixir que ao resto 
do sector público (o comprendido no artigo 3.1 da LCSP) lle resulta de aplicación 
o procedemento xeral para todas as relacións laborais previsto no capítulo I do 
título I do Regulamento. En calquera caso, e por previsión expresa do punto 4 do 
artigo 34 do Regulamento, para o que non se recoller expresamente no seu título 
III e en canto non se opuxer, contradixer ou for incompatible con este, será de 
aplicación o procedemento xeral considerado no título I, ao cal se lle outorga por 
tanto ex lege carácter supletorio a respecto da normativa procedemental específica 
das administracións públicas.

De por parte interesa salientar dentro dos procedementos de despedimento 
colectivo, sucintamente, certas particularidades que pasamos a comentar a seguir.

5.1. Posición da autoridade laboral

O papel da autoridade laboral no procedemento do despedimento colectivo 
vai resultar común aos ámbitos do sector privado e o sector público, sen que 
dentro deste último existan tampouco particularidades significativas para as 
administracións públicas, toda vez que o artigo 42 do Regulamento remite neste 
aspecto á normativa xeral común do artigo 6 do propio Real decreto 1483/2012.

De acordo con estes preceptos e co novo artigo 51 do ET, e seguindo aos 

15 Cfr. seMPere NAVArro, A. V. (2012) «Nulidad y fraude en los nuevos despidos colectivos» Revista Aranzadi 
Doctrinal 6, p. 27 e ss.
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profesores Palomar Olmeda16 e Sempere Navarro17, correspóndenlle resumida e 
sinaladamente á autoridade laboral as seguintes tarefas:

– Velar pola efectividade do período de consultas: pode remitir advertencias e 
recomendacións ás partes, que en ningún caso suporán a paralización nin a 
suspensión do procedemento, o cal comporta ter un papel arbitral ou moderador.

–  Asegurar a decisión final: que en todo caso non lle corresponde, senón ás partes, 
xa sexa froito do acordo ou, no caso de desacordo, aos empresarios. Neste 
sentido, recibirá unha copia íntegra do acordo se se alcanzase, ou da decisión 
final de despedimento colectivo que se adoptase e das súas condicións.

–  A posibilidade de impugnar os acordos adoptados no período de consultas cando 
estimar que se alcanzaron mediante fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito, 
así como cando a entidade xestora da prestación por desemprego informe de que 
o acordo pode ter por obxecto unha obtención indebida de prestacións por parte 
dos traballadores afectados.

5.2. Comunicación do inicio do procedemento ao órgano competente en 
materia de función pública

O artigo 43 do Regulamento dos procedementos de despedimento colectivo contén 
esta previsión de comunicación para as administracións públicas do artigo 3.2 da 
LCSP, e faino con certa contradición que debe salientarse.

No punto 1 declara que o departamento, a consellaría, a entidade local, o organismo 
ou a entidade, alén de á autoridade laboral, comunicará o inicio do procedemento 
de despedimento colectivo ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 
ou autoridade equivalente no ámbito das comunidades autónomas, cando se 
tratar, respectivamente, de procedementos que afecten ao persoal laboral da 
Administración xeral do Estado ou das comunidades autónomas. Este ministerio 
ou a consellaría oportuna, nos seus correspondentes ámbitos, poden acordar 
a prioridade de permanencia nos termos do artigo 41 do Regulamento (que 
seguidamente será obxecto de estudo), que terá carácter vinculante, e emitir o seu 
informe sobre o procedemento.

16 PAloMAr olMeDA, A. (2012) op. cit., pp. 54-56.
17 seMPere NAVArro, A. V. (2012) op. cit., pp. 27-28.
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Nada se di respecto da Administración local, e o punto 3 deste artigo 43 do 
Regulamento, velaquí a contradición, declara que o disposto neste precepto 
non será de aplicación aos procedementos que afecten ao persoal laboral das 
entidades que integraren a Administración local ou aos entes ou organismos dela 
dependentes. Así pois, no punto 1 establece esa obriga de comunicación de inicio 
ao órgano competente en materia de función pública tamén para os entes locais, 
para despois no punto 3 excluílos dela, novamente cun tratamento asimétrico dos 
tres niveis de administración, malia a personalidade xurídica única que a todos e 
cada un deles corresponde nos termos estudados con anterioridade.

5.3. Prioridade de permanencia

Tanto o parágrafo terceiro da disposición adicional vixésima do ET como o artigo 
41 do Real decreto 1483/2012 prevén, exclusivamente para os procedementos 
de despedimento do persoal laboral ao servizo das administracións públicas 
comprendidas no artigo 3.2 da LCSP, a posibilidade de se lle dar prioridade de 
permanencia a aquel persoal que adquirise tal condición de acordo cos principios 
de igualdade, mérito e capacidade, a través dun proceso selectivo convocado para 
o efecto, sempre que así o establecer a correspondente administración.

Tamén prevé o citado artigo 41 que a Secretaría de Estado de Administracións 
Públicas ou o órgano equivalente das comunidades autónomas poderán establecer 
a devandita prioridade de permanencia aínda cando o departamento, a consellaría 
ou o organismo correspondente non o previse. Novamente a Administración local 
é a esquecida das previsións normativas, ao non se sinalar esta posibilidade de 
imposición da prioridade de permanencia, aínda que debe entenderse que ao ser 
o ámbito de aplicación do despedimento toda a entidade local, sen admitirse a 
división en departamentos, carece de sentido establecer un proceso bifásico entre 
o departamento impulsor do despedimento colectivo e o órgano de función pública 
da propia Administración local.

De acordo coas regras xerais do ET, no resto dos despedimentos colectivos (sector 
público do artigo 3.1 da LCSP e sector privado) a prioridade de permanencia 
na empresa establécese, por imperativo do artigo 13 do Regulamento, a favor 
dos representantes legais dos traballadores e daqueles traballadores pertencentes 
a certos colectivos (con cargas familiares, maiores de determinada idade, con 
discapacidade etc.) cando así se pactase no convenio colectivo ou no período de 
consultas.
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Trátase dunha prioridade que tamén rexe para o caso das administracións públicas, 
por así o dispor o punto 3 do artigo 41 do Regulamento. Deste xeito, nos despedi-
mentos colectivos que tramitaren as administracións públicas existe un plus canto 
á prioridade de permanencia, ao se unir aos supostos xerais o particular daquel 
persoal laboral fixo que accedese á función pública a través dun procedemento se-
lectivo baseado nos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade18.

5.4. Comunicación da decisión

Con carácter xeral para todos os procedementos de despedimento colectivo, o 
último parágrafo do novo artigo 51.2 do ET prevé, e o artigo 12 do Real decreto 
1483/2012 desenvolve, a obriga dos empresarios de comunicaren á autoridade 
laboral, unha vez transcorrido o período de consultas, o seu resultado. Se se 
alcanzase un acordo, trasladarase a copia íntegra deste; no caso contrario, 
remitirase aos representantes dos traballadores e á autoridade laboral a decisión 
final de despedimento colectivo que fose adoptada e as súas condicións.

Non obstante, o artigo 47 do Regulamento contén unha particularidade a respecto 
deste procedemento xeral de comunicación que é aplicable á Administración xeral 
do Estado e á Administración das comunidades autónomas, así como a aqueles entes 
ou organismos dependentes ou vinculados a estas que resultaren incardinables no 
estudado artigo 3.2 da LCSP, e que consiste na comunicación, solicitude e emisión 
de informe previo por parte do departamento con competencias en materia de 
función pública e gasto público.

Este precepto dispón que, ao finalizar o período de consultas, o departamento 
ministerial, a consellaría, o organismo ou a entidade que tramitar o procedemento 
de despedimento colectivo comunicará ao órgano competente da súa respectiva 
administración (Ministerio de Facenda e Administracións Públicas na 
Administración xeral do Estado, dirección xeral correspondente no ámbito de cada 
comunidade autónoma) o resultado deste, acompañado, se é o caso, do acordo 
que propuxer subscribir ou da decisión que se propuxer adoptar como resultado 
das devanditas consultas, para que emita o informe oportuno. Este informe 
será vinculante no caso da Administración do Estado, e no das administracións 

18 Véxase o art. 103.3 da Constitución española: «A lei regulará o estatuto dos funcionarios públicos, o acceso á 
función pública de acordo cos principios de mérito e capacidade (...)».
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autonómicas cando así o contemplaren as súas lexislacións específicas, de tal 
xeito que as decisións de despedimento que se adoptaren sen a concorrencia deste 
requisito serán nulas de pleno dereito.

Solicitado e obtido este informe, procederase a formalizar o acordo ou, no seu 
caso, a adoptar a decisión extintiva, e seguidamente o departamento, a consellaría, 
o organismo ou a entidade que tramitar o despedimento colectivo comunicarao 
á autoridade laboral. O proceso continuará con idénticos trámites aos do réxime 
xeral antecedente.

De novo con disparidade no tocante á Administración estatal e autonómica, o 
artigo 48 do Regulamento dispón para a Administración local e os entes dela 
dependentes nos termos do artigo 3.2 da LCSP que a comunicación do resultado 
do período de consultas se realizará directamente á autoridade laboral de xeito 
idéntico ao procedemento xeral, sen necesidade de solicitar ningún informe previo 
e vinculante do órgano competente da Administración en materia de persoal e 
gasto público; quizais tamén porque ao ser o ente local no seu conxunto o ámbito 
subxectivo funcional de aplicación do despedimento colectivo pode carecer de 
sentido, como diciamos, un procedemento bifásico.

6. Ámbito competencial. Especial referencia ao sector público local

Como dispón expresamente o artigo 36 do Regulamento dos procedementos 
de despedimento colectivo e se reitera ao longo do seu articulado, o ámbito do 
procedemento de despedimento colectivo na Administración local (do artigo 3.2 da 
LCSP) será o da correspondente entidade, ou o dos entes, organismos ou entidades 
vinculados ou dependentes dela. Corresponde agora determinar dentro desta 
administración cales serán os órganos competentes para tramitaren e aprobaren o 
procedemento de despedimento colectivo, estudo que deberá realizarse á vista da 
normativa propia do réxime local.

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en diante 
LRBRL), que foi obxecto dunha importante modificación a través da Lei 57/2003, 
do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, é a 
norma básica e xeral atributiva de competencias aos distintos órganos (necesarios 
e complementarios) municipais e provinciais. Até esta lei, e coas excepcións 
dos réximes especiais de Madrid e Barcelona, o réxime local resultaba unívoco 
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para todos os municipios (e provincias) no que a atribucións competenciais aos 
plenos, alcaldes e alcaldesas e xuntas de goberno local se refire; ora ben, a partir 
da Lei 57/2003 establécese unha diferenza entre os municipios de réxime común 
(que constitúen a gran maioría e son definidos por exclusión) e os municipios 
de gran poboación19, manténdose o réxime especial dos municipios de Madrid 
e Barcelona, o cal incide de xeito significativo nos ámbitos competenciais dos 
diferentes órganos municipais.

Para os municipios de réxime común, o artigo 21.1.h) da LRBRL establece a 
competencia do alcalde ou a alcaldesa para acordar o despedimento do persoal 
laboral, competencia indelegable en virtude do establecido no punto 3 do propio 
precepto; iso, sen prexuízo de que o/a titular da alcaldía poida solicitar a asistencia 
da xunta de goberno local para o exercicio destas atribucións, de conformidade co 
previsto no artigo 23.2.a) da propia LRBRL.

No caso dos municipios de gran poboación, o artigo 127.1.h) determina a 
competencia da xunta de goberno local para acordar o despedimento do persoal 
laboral, competencia que de acordo co artigo 127.2 do mesmo texto legal pode 
ser delegada nos tenentes de alcalde, concelleiros, membros da xunta de goberno 
local que non tiveren a condición de electos20, coordinadores xerais ou directores 
xerais.

Polo que respecta ás deputacións provinciais, o artigo 34.1.h) da LRBRL atribúe 

19 Art. 121 da LRBRL, pertencente ao título X, sobre o réxime de organización dos municipios de gran poboación, 
segundo a redacción dada polo artigo 1.4 da Lei 57/2003:

1. As normas previstas neste título serán de aplicación:

a) Aos municipios cunha poboación que supere os 250 000 habitantes.

b) Aos municipios capitais de provincia cunha poboación que sexa superior ós 175 000 habitantes.

c) Aos municipios que sexan capitais de provincia, capitais autonómicas ou sedes das institucións 
autonómicas.

d) Así mesmo, aos municipios cunha poboación que supere os 75 000 habitantes, que presenten circunstancias 
económicas, sociais, históricas ou culturais especiais.

Nos supostos previstos nas alíneas c) e d), esixirase que así o decidan as asembleas lexislativas 
correspondentes por iniciativa dos respectivos concellos.

Na Comunidade Autónoma de Galicia están acollidos ao réxime de municipios de gran poboación os seguintes 
concellos: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo.
20 Véxase o art. 126.2, parágrafo segundo, da LRBRL: «O alcalde poderá nomear como membros da Xunta de 
Goberno Local persoas que non tiveren a condición de concelleiros, sempre que o seu número non superar un terzo 
dos seus membros, excluído o alcalde».
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tamén ao presidente ou a presidenta a competencia para o despedimento do persoal 
laboral, que é igualmente indelegable de acordo co punto 2 do mesmo precepto 
legal.

Con independencia de estes teren ou non a condición de Administración pública 
para os efectos do artigo 3.2 da LCSP, no caso dos entes instrumentais (sociedades 
mercantís, organismos autónomos, entidades públicas empresariais, fundacións, 
axencias etc.), que, como se estudou, poden constituír un ámbito funcional 
subxectivo propio de despedimento colectivo do persoal laboral ao seu servizo, 
haberá que estar ao que dispuxeren os seus correspondentes estatutos, que poderán 
atribuír esta competencia ao consello reitor, o consello de administración, a xunta 
xeral, o/a presidente/a, director/a xerente/a etc.

Canto á Administración xeral do Estado e a Administración das comunidades 
autónomas, o artigo 36 do Regulamento circunscribe o ámbito subxectivo fun-
cional ao departamento ministerial e á consellaría respectivamente, polo que a 
competencia recaerá nos titulares pertinentes, sen prexuízo das posibilidades de 
delegación que a LOFAXE ou as normas autonómicas equivalentes (no caso de 
Galicia, a LOFAXGA) estableceren.

E, por último, polo que respecta á administración instrumental vinculada ao 
Estado ou ás comunidades autónomas, serán igualmente os seus estatutos os que 
atribúan a competencia en materia de despedimento ao correspondente órgano 
unipersoal ou colexiado dentro do ente.

7. Control xudicial do despedimento colectivo e glosa de xurisprudencia

Sinala o maxistrado do Social González González21 que a Lei 35/2010, do 17 de 
setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo, ao reformar 
o artigo 51 do ET22 estableceu, a respecto das causas económicas do despedimento 
colectivo, a necesidade de que a empresa acredite os resultados alegados e 
xustifique que destes se deduce o razoable da decisión extintiva para preservar ou 

21 Cfr. GoNzález GoNzález, c. (2012) «Control judicial del despido colectivo tras el Real Decreto-Ley 3/2012, de 
10 de febrero» Revista Aranzadi Doctrinal 2, pp. 187-189.
22 Véxase o art. 2 da Lei 35/2010, do 17 de decembro.
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favorecer a súa posición competitiva no mercado; tamén que, coa reforma operada 
polo Real decreto lei 3/2012 (e debe engadirse que coa Lei 3/2012) desaparece 
do citado artigo 51 do ET a esixencia de acreditar os resultados e xustificar que o 
despedimento é razoable.

Á vista diso, pregúntase se é posible crer que os tribunais non valorarán após a 
reforma se as decisións extintivas están xustificadas e non supoñen un exercicio 
abusivo das facultades de xestión económica por parte dos empresarios23, e 
sostén que tal opinión non pode manterse sen descoñecer a esencia da función 
xurisdicional, as esixencias derivadas do estado social e democrático de dereito, e 
as esixencias derivadas da Constitución española e dos convenios internacionais 
que forman parte do noso ordenamento xurídico24, para concluír que, ao seu 
parecer e á vista da xurisprudencia do Tribunal Supremo (entre outras sentenzas, 
as do 31 de maio de 2006, 29 de novembro de 2010, 16 de maio de 2011 e 8 de 
xullo de 2011), non parece que o control xudicial se eliminase nesta materia.

Pola súa vez, o profesor Sempere Navarro25, co confesado afán de dar noticia e 
propiciar o debate, sinala que algunhas sentenzas xa apuntan unha clara tendencia: 
o rigor do control xudicial trasládase aos aspectos formais (documentación, 
negociación) ou xerais (fraude), o que propicia a declaración de nulidade dunhas 
extincións contractuais que o lexislador quixo facilitar. Neste sentido, cita a 
Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 30 de maio de 2012, 
que declara a nulidade do despedimento porque a empresa realiza unha pequena 
cronoloxía da súa actividade no mercado sen achegar os detalles de facturación 
que soportan os seus argumentos; a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 
Cataluña do 23 de maio de 2012, que declara a nulidade extintiva por fraude, por 
canto o empresario real, o grupo de empresas en que está integrada a empregadora 
demandada, escondeu de forma fraudulenta a súa auténtica dimensión empresarial; 
e a Sentenza da Audiencia Nacional do 25 de xullo de 2012, que considera fraude 
de lei a aplicación dos despedimentos colectivos por centros de traballo e non de 
forma individual dentro dunha mesma empresa26.

23 GoNzález GoNzález, c. (2012) op. cit., p. 189.
24 GoNzález GoNzález, c. (2012) op. cit., pp. 189-196.
25 cfr. seMPere NAVArro, A. V. (2012) op. cit., p. 24.
26 seMPere NAVArro, A. V. (2012) op. cit., p. 29 e ss.
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Referidas ao ámbito do sector público xa se pronunciaron tamén as primeiras 
sentenzas. Por exemplo, a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior 
de Xustiza de Cataluña do 13 de xuño de 2012, que coñece a demanda sobre 
despedimento colectivo interposta polo cadro de persoal contra o Consorcio Casa 
das Linguas, consorcio público dos previstos no artigo 3.1.e) da LCSP (como 
así recoñece o Tribunal), integrado pola Generalitat de Cataluña e o Concello de 
Barcelona. 

Son varias as cuestións controvertidas alegadas pola parte actora en demanda 
da declaración de nulidade do despedimento colectivo, das cales, e seguindo a 
liña apuntada ut supra polo profesor Sempere Navarro, interesa destacarmos a 
invocación da falta de boa fe na negociación por non existir unha negociación 
real no período de consultas, o que converteu o devandito período nun simple 
formalismo, ao non haber intención ningunha de negociar por parte da empresa. 
A Sala chega á conclusión de que, do exame das actas das reunións mantidas, 
se evidencia que a empresa se limita a dicir que non é posible a recolocación 
do persoal pola desaparición do Consorcio, e que ademais, de acordo coa súa 
condición de Administración pública non pode ofrecer indemnizacións distintas á 
mínima legal, polo que non se respectou o contido mínimo do período de consultas 
para negociar a atenuación das consecuencias do despedimento e a readaptación 
ou reconversión dos traballadores, e por iso a negociación consistiu nun mero 
formalismo27; por esta razón a decisión extintiva declárase nula.

Conta esta sentenza cun interesante voto particular do maxistrado Escudero 
Alonso, que considera que o caso de autos non se trata do dun despedimento 
colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, senón 
que en realidade é incardinable na extinción colectiva de contratos de traballo 
do artigo 49.1.g) do ET, motivada pola extinción da personalidade xurídica 
do consorcio contratante, na cal, aínda que teñen que seguirse os trámites do 
despedimento colectivo, a empresa non ten que probar que concorren algunhas 
das causas motivadoras sinaladas, senón que realmente quedou sen personalidade 
xurídica e, xa que logo, sen poder ser parte contratante dos seus traballadores.

27 Véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 13 de xuño de 2012, 
fundamento de dereito cuarto.
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No caso da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria do 26 de 
setembro de 2012, a Sala do Social coñece a demanda de despedimento colectivo 
no ámbito da Sociedade para o Desenvolvemento Rexional de Cantabria, SA, e 
analiza varias cuestións: a boa fe na negociación do período de consultas, que 
considera acreditada baseándose en que a empresa non se limitou a expor unha 
posición inamovible, pois houbo un intercambio de propostas entre as partes, 
que alcanzaron finalmente un acordo28; o ámbito subxectivo de aplicación, no 
tocante ao cal chega á conclusión de que a empresa non pode ser considerada 
Administración pública no sentido estrito do artigo 3.2 da LCSP, senón sector 
público do artigo 3.1 da mesma lei, sen prexuízo de que fose creada para satisfacer 
necesidades de interese xeral, polo que resulta de aplicación ao procedemento de 
despedimento colectivo o parágrafo primeiro da disposición adicional vixésima 
do ET29; e na liña apuntada polo maxistrado González González, e aínda cando 
a nova redacción do artigo 51.1 do ET suprimira a referencia á necesidade de 
xustificar o razoable da decisión extintiva, o Tribunal, valorada a concreta situación 
económica que atravesa a empresa e mesmo o grupo empresarial a que pertence 
no seu conxunto, considera que a decisión extintiva está debidamente xustificada 
e supera o xuízo de razoabilidade30. De acordo con isto, declara axustada a dereito 
a decisión extintiva colectiva adoptada pola empresa.

Pola súa banda, a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de 
Andalucía-Málaga do 25 de outubro de 2012 axuíza un caso de despedimento 
colectivo referido á Administración pública stricto sensu (artigo 3.2 da LCSP), ao 
referirse ao Concello de Estepona. De igual xeito, son varias as cuestións que se 
estudan nesta sentenza: a competencia da Alcaldía para acordar o despedimento 
colectivo, de conformidade co artigo 22.1.h) da LRBRL, fronte ás pretensións 
actoras de nulidade por non ser acordado polo Pleno da Corporación Municipal; a 
achega, confirmada, da documentación legalmente esixida por parte do Concello 
aos representantes legais dos traballadores ao inicio do período de consultas; e a 
existencia, tamén confirmada, de boa fe na negociación con vistas á consecución 
dun acordo.

28 Véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria do 26 de setembro de 2012, 
fundamento de dereito cuarto.
29 Véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria do 26 de setembro de 2012, 
fundamento de dereito cuarto.
30 Véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria do 26 de setembro de 2012, 
fundamento de dereito quinto.
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A Sala entende que a condición sobrevida da insuficiencia orzamentaria31 se 
desprende das obrigas asumidas polo Concello ao aprobar o Plan de axuste 
económico previsto no Real decreto lei 4/2012, do 24 de febreiro, polo que se aproba 
o mecanismo de financiamento para o pagamento aos provedores das entidades 
locais. Desestima, por iso, as demandas interpostas, e declara a conformidade a 
dereito das decisións extintivas acordadas polo Concello de Estepona.

8. A xeito de conclusións

A reforma laboral levada a cabo polo Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, 
posteriormente tramitado como proxecto de lei e que viu a luz como Lei 3/2012, 
do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, así como 
polo Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 
dos procedementos en materia de despedimento colectivo e de suspensión de 
contratos e redución de xornada, veu cubrir un baleiro legal canto á posibilidade de 
aplicar o despedimento colectivo no ámbito do sector público, sobre a cal existían 
disparidade de criterios na xurisprudencia, ao pasar a regulalo de xeito expreso.

Circunscrito ao ámbito de aplicación do ET, e por tanto, ao persoal laboral ao 
servizo das entidades que conforman o sector público, a reforma laboral diferencia 
entre o sector público en sentido amplo, e dentro deste as administracións públicas 
(e iso referido tanto ao Estado como ás comunidades autónomas e a Administración 
local) por referencia a unha norma allea ao ámbito laboral como é a LCSP (artigo 
3.1, sector público; artigo 3.2, administracións públicas), co obxecto de delimitar 
a concorrencia das causas económicas, organizativas, técnicas ou de produción 
xustificadoras da decisión extintiva colectiva por parte dos empresarios.

Esta definición diferenciada das devanditas causas no ámbito das administracións 
públicas do artigo 3.2 da LCSP trata precisamente de salvar o escollo con que se 
atopaban as administracións para xustificar, desde a súa perspectiva de servizo 
público afastado do ánimo de lucro, a existencia de perdas actuais ou previstas, ou 
a diminución persistente do seu nivel de ingresos ordinarios ou de vendas.

31 Véxase a Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía-Málaga do 25 de outubro de 
2012, fundamento de dereito undécimo.
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Os perfís desta reforma laboral irán sendo delimitados pola xurisprudencia, e de 
xeito sinalado no que ten a ver co xuízo de razoabilidade da decisión extintiva 
(mesmo se desaparece legalmente, na liña doutrinal apuntada polo maxistrado 
González González) xa houbo unha primeira sentenza referida ao ámbito público 
que alude a este e ademais o efectúa, como a da Sala do Social do Tribunal Superior 
de Xustiza de Xustiza de Cantabria do 26 de setembro de 2012.
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Resumo

Análise das directivas 2008/58/CE e 2009/2/CE, nas cales se aborda a clasificación 
dos compostos de níquel –con numerosas aplicacións de uso cotián– en canceríxenos e 
mutáxenos, desde o punto de vista da base científica en que se fundamenta. Inténtase, 
así mesmo, clarificar esta clasificación comparándoa con outras establecidas por outras 
normativas e diferentes asociacións profesionais internacionais.

Palabras chave: níquel, compostos canceríxenos, compostos mutáxenos, solubilidade, 
biodispoñibilidade.

Abstract

Analysis of Directives 2008/58/EC and 2009/2/EC with respect to the classification of 
nickel compounds in carcinogens and mutagens and comparison with other classifications 
published for other international institutions. 

Keywords: Nickel, Carcinogenic compounds, Mutagenic compounds, Solubility, 
Bioavailability.
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1. Introdución

A Directiva 67/548/CEE do Consello, do 27 de xuño de 1967, relativa á 
aproximación das disposicións legais, regulamentarias e administrativas en 
materia de clasificación, embalaxe e etiquetaxe das substancias perigosas foi o 
marco en que se desenvolveron as normativas españolas vixentes nesta materia. 
Así, o Real decreto 363/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento 
sobre notificación de substancias novas e clasificación, envasado e etiquetaxe de 
substancias perigosas, establecía a clasificación das substancias canceríxenas e 
mutáxenas coas frases R da Táboa 1.

Máis adiante, o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado 
de substancias e mesturas, e polo que se modifican e derrogan as directivas 67/548/
CEE e 1999/45/CE e se modifica o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, mudou esta 
clasificación polas frases H que se indican na mesma táboa.

Frases Significado

R45 ou H350 Pode causar cancro

R46 ou H340 Pode causar alteracións xenéticas hereditarias

R49 ou H350i Pode causar cancro por inhalación

R40 ou H351 Posibles efectos canceríxenos

R68 ou H341 Posibilidade de efectos irreversibles

R62 ou H360F Pode prexudicar a fertilidade

Táboa 1. Frases R e H para substancias canceríxenas e mutáxenas

A necesidade de revisar a clasificación e a etiquetaxe das substancias perigosas 
á luz dos novos coñecementos científicos, así como de incluír outras novas 
substancias notificadas, fixo precisa unha revisión das normativas existentes 
nesta materia. A Directiva 2008/58/CE da Comisión, do 21 de agosto de 2008, 
pola que se adapta ao progreso técnico por trixésima vez a Directiva 67/548/CEE 
do Consello relativa á aproximación das disposicións legais, regulamentarias e 
administrativas en materia de clasificación, embalaxe e etiquetaxe das substancias 
perigosas, dunha parte; e, da outra, a Directiva 2009/2/CE da Comisión, do 15 de 
xaneiro de 2009, pola que se adapta ao progreso técnico, por trixésimo primeira 
vez a Directiva 67/548/CEE do Consello relativa á aproximación das disposicións 
legais, regulamentarias e administrativas en materia de clasificación, embalaxe 
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e etiquetaxe das substancias perigosas establecen as medidas que se axustan 
ao ditame do Comité de Adaptación ao Progreso Técnico das directivas da CE 
destinadas a eliminaren as barreiras técnicas para o comercio de substancias e 
preparados perigosos. 

Como pode verse na Táboa 1, as substancias que poden ocasionar un cancro –ou 
máis correctamente aumentar a posibilidade de desenvolver un cancro– en xeral 
clasifícanse coas frases R45 ou H350, e en concreto se penetran por inhalación 
clasifícanse coas frases R49 ou H350i, aínda que tamén poden ser incorporadas ao 
organismo por inxestión ou por vía cutánea.

O cancro é unha enfermidade que se caracteriza por unha replicación descontrolada 
do ADN das células, o que fai que tales células poidan invadir o órgano onde se 
orixinaron e provocar un tumor, alén de poderen viaxar polo sangue e o líquido 
linfático e provocar tumores noutros órganos. A palabra «cancro» agrupa máis de 
200 tipos de tumores malignos diferentes. O período de latencia da enfermidade, 
é dicir, o tempo que transcorre entre a exposición ao axente canceríxeno e a 
detección clínica do cancro, pode variar notablemente.

Os axentes mutáxenos, pola súa vez, son substancias que penetran polas mesmas 
vías que os axentes canceríxenos e que poden provocar –ou aumentar a posibilidade 
de sufrir– alteracións xenéticas hereditarias. Tal e como se recolle na Táboa 1, 
clasifícanse coas frases R46 ou H340. Cando producen efectos sobre os fetos 
clasifícanse coas frases R62 ou H360F.

2. Utilización do níquel

O níquel emprégase para a fabricación de pilas de níquel-cadmio (NiCd),  
níquel-hidruro metálico (NiMH) e ións de litio (Li-Ion); para obter aceiros 
especiais como o aceiro inoxidable e aceiros de alta calidade; e para aliaxes 
duras, maleables e resistentes á corrosión, como niquelados, prateados e aliaxes 
con cobre, cromo, aluminio, chumbo, cobalto, manganeso e ouro. Tamén pode 
aparecer no ambiente laboral durante os traballos de soldadura de superficies 
metálicas que conteñan níquel.
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O níquel puro pode obterse polo método Mond, preparando carbonilo de níquel, un 
composto moi tóxico tanto por inhalación como por absorción vía dérmica, para 
purificalo. Así mesmo, encóntrase nos combustibles diésel. Úsase como colorante 
en pinturas, na manufactura de alfaias e cerámica, na fabricación de moedas e para 
obter catalizadores e substancias magnéticas.

3. Bioquímica do níquel

O níquel é un dos elementos esenciais. Está clasificado dentro dos elementos 
ultramicrotraza e a súa concentración nun ser humano duns 70 kg sitúase contra 
os 0,03-0,003 g. Algúns alimentos como o chocolate e algunhas graxas conteñen 
níquel, así como tamén o tabaco.

O primeiro composto biolóxico en que se descubriu a presenza de níquel foi o 
enzima urease da faba, que cataliza a transformación da urea en ácido úrico e 
está amplamente distribuído en plantas, fungos e bacterias. De igual maneira, 
conteñen níquel en concentracións nanomolares as bacterias metanoxénicas como 
as Methanobacterium e as Methanosarcina, que converten o dióxido de carbono 
en metano; bacterias acetoxénicas, como as Clostridium Thermoaceticum, 
Clostridium Aceticum e Acetobacterium Woodi, que transforman o dióxido 
e o monóxido de carbono en ácido acético; e o enzima monóxido de carbono 
deshidroxenase (CODH) e a metil-coenzima M redutase (MCR), presentes 
en bacterias metanoxénicas, que teñen unha grande importancia en química 
ambiental, xa que catalizan a metabolización do monóxido de carbono da atmosfera 
e coadxuvan a manter baixa a concentración deste gas tóxico para o ser humano.

O CODH e tamén o acetil-coenzima A sintetase (ACS) desempeñan papeis 
biomédicos moi importantes no colon do tracto gastrointestinal de animais 
ruminantes e no ser humano, xa que axudan a transformar o hidróxeno –que pode 
inhibir os metabolismos de moitos compostos orgánicos– en metano.

Os organismos vivos utilizan estes sistemas bioinorgánicos de níquel para levaren 
a cabo diferentes funcións biolóxicas. O níquel foi seleccionado para realizar 
estas funcións porque a súa biodispoñibilidade era relativamente alta, dado que as 
concentracións de níquel no medio mariño en que se desenvolveron de inicio estes 
sistemas bioinorgánicos eran maiores incluso que as de ferro, que está clasificado 
como un elemento esencial traza.
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A biodispoñibilidade dos compostos de níquel está relacionada de xeito 
fundamental coa súa solubilidade. Os compostos solubles de níquel adoitan 
presentarse co níquel en estado de oxidación 2+. Con todo, cómpre termos en conta 
que a solubilidade dun composto dun ión metálico non depende exclusivamente 
do estado de oxidación do metal, senón que tamén inflúen nisto os outros ións 
presentes na estrutura cristalina e os ligandos que rodean o metal, que poden 
modificar de xeito notable as súas propiedades físicas e químicas, e por tanto a 
súas interaccións cos tecidos, isto é, os efectos que poidan causar.

4. Enfermidades profesionais causadas polo níquel

Os compostos de níquel producen fundamentalmente alerxias, e, de feito, entre o 
10 e o 15% da poboación presenta sensibilidade aos compostos de níquel. As xoias 
e outros artigos que conteñen níquel poden producir proído na área de contacto. 
Coñécense casos de asma provocados pola exposición ao níquel. As persoas que 
traballan en plantas que procesan níquel poden experimentar bronquites crónicas 
e alteracións nos pulmóns. As augas contaminadas con compostos de níquel 
poden producir dores de estómago e efectos adversos no sangue e os riles. En ratas 
e ratos os compostos de níquel poden provocar danos en pulmóns, na cavidade 
nasal, no estómago, no sangue, no fígado, nos riles e no sistema inmunitario, e 
tamén afectar á reprodución e ao desenvolvemento.

O níquel e os seus compostos están listados pola Axencia Internacional para a 
Investigación do Cancro (IARC), que é a axencia dependente da Organización 
Mundial da Saúde de referencia para o estudo do cancro, no grupo 1, como 
canceríxenos para o ser humano. Poden provocar cáncer primitivo do etmoides e 
dos seos da cara, e cáncer bronquial.

5. A Directiva 2009/2/CE

A directiva 2009/2/CE da Comisión, do 15 de xaneiro de 2009, xa citada, apunta 
na epígrafe sexta das súas consideracións iniciais como base para establecer a 
clasificación da táboa anexa a seguinte premisa:

(6) As clasificacións dos compostos de níquel enumerados nesta directiva baséanse nos 
efectos do ión Ni(2+) e nos datos dispoñibles sobre compostos de níquel. As clasifi-
cacións obtivéronse mediante a agrupación dos compostos de níquel en categorías dis-
tintas, tomando como base a solubilidade en auga (por exemplo: compostos de níquel 
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insolubles, lixeiramente solubles e solubles, respectivamente). A solubilidade en auga 
utilizouse como criterio de partida para definir as devanditas categorías, co argumento 
de que as substancias de níquel cunha solubilidade en auga análoga indicarían unha 
biodispoñibilidade do ión Ni(2+) e unha toxicidade sistémica tamén análogas. Así 
pois, está xustificado aplicar un método de lectura cruzada dentro dos grupos entre as 
substancias a respecto das cales os datos de ensaio adecuados dispoñibles demostran 
un efecto sistémico específico e aquelas para as que se carece dese tipo de datos. Polo 
que se refire a algúns efectos, convén aplicar un método de lectura cruzada entre os 
grupos, xa que se observaron efectos análogos nos distintos graos da escala de solubi-
lidade en auga. Por exemplo, os estudos epidemiolóxicos demostran que os compostos 
de níquel, solubles e insolubles (situados nos extremos da escala de solubilidade), 
teñen efectos canceríxenos locais no tracto respiratorio. Por tanto, existen boas razóns 
para concluír que os compostos lixeiramente solubles (situados no centro da escala) 
teñen propiedades canceríxenas análogas.

De acordo co dito aquí, a clasificación que se establece nesta directiva toma como 
base a solubilidade e a biodispoñibilidade en auga dos compostos de níquel.

6. Clasificacións dos compostos como canceríxenos e mutáxenos

As clasificacións e listaxes de compostos canceríxenos e mutáxenos non sempre 
son coincidentes, poden variar segundo a institución responsable. Levamos a 
cabo aquí unha revisión resumida das clasificacións que diferentes organismos 
internacionais e asociacións profesionais establecen en relación coas propiedades 
como canceríxenos e mutáxenos dos compostos32.

1.  Clasificación segundo o Regulamento 1272/2008, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado 
de substancias e mesturas, en vigor desde o 20 de xaneiro de 2009.

• Categoría 1: canceríxenos ou supostos canceríxenos ou mutáxenos para 
o ser humano, que con base en estudos epidemiolóxicos ou estudos en 
células xerminais producen estes efectos en humanos (categoría 1A) ou en 
experimentos con animais (categoría 1B).

•  Categoría 2: sospeitosos de seren canceríxenos ou mutáxenos para os seres 
humanos, cando as probas obtidas nos estudos epidemiolóxicos non son o 
suficientemente convincentes para clasificalos na categoría 1.

32 Clasificación ampliada e dispoñible no enderezo web <http://www.istas.net/risctox/index.asp?idpagina=607>.
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2. Clasificación segundo o Real decreto 363/1995, do 10 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento sobre notificación de substancias novas e clasificación, 
envasado e etiquetaxe de sustancias perigosas (vixente até o 1 de decembro de 
2010, a excepción das substancias comercializadas antes da citada data, as cales 
terán que ser de novo etiquetadas e envasadas a partir do 1 de decembro de 2012).

•  Categoría 1: substancias que se sabe que son canceríxenas ou mutáxenas 
para o ser humano.

•  Categoría 2: substancias que poden considerarse como canceríxenas ou 
mutáxenas para as persoas. 

•   Categoría 3: substancias cuxos posibles efectos canceríxenos ou mutáxenos 
no ser humano son preocupantes.

3. Clasificación da Axencia Internacional para a Investigación do Cancro.

•   Categoría 1: o axente é canceríxeno para o ser humano.

•  Categoría 2A: o axente é probablemente canceríxeno para as persoas en 
función das evidencias contrastadas. 

•  Categoría 2B: o axente é posiblemente canceríxeno para o ser humano en 
función das evidencias contrastadas. 

•  Categoría 3: o axente non é clasificable como canceríxeno para o ser hu-
mano.

•  Categoría 4: o axente non é probablemente canceríxeno para as persoas.

4. Clasificación da American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH), asociación profesional de técnicos de prevención en hixiene industrial 
nos Estados Unidos que establece os valores límites de exposición ambiental nos 
postos de traballo (TLV).

•  Categoría A1: canceríxeno en humanos confirmado.

•  Categoría A2: sospeitoso de ser canceríxeno en humanos. 

•  Categoría A3: canceríxeno en animais; a evidencia dispoñible suxire que 
non é probable que o axente cause cancro nas persoas, agás baixo niveis e 
rutas de exposición pouco comúns ou pouco probables.

•  Categoría A4: non é clasificable como canceríxeno para o ser humano.

•  Categoría A5: non se sospeita de que sexa un canceríxeno para as persoas.
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7. Conclusións

As directivas 2008/58/CE e 2009/2/CE establecen unha listaxe de compostos en 
que todos os de níquel figuran como de categoría 1 (canceríxenos) e 3 (mutáxenos). 
A Axencia Internacional para a Investigación do Cancro xa establecera esta 
clasificación de forma más xeral indicando que o níquel e os seus compostos están 
listados no grupo 1 (canceríxenos para o ser humano). 

O único fundamento para facer esta clasificación son as propiedades de 
solubilidade e biodispoñibilidade na auga dos devanditos compostos, á marxe de 
calquera estudo dos tipos de exposición dos traballadores en cada sector e das vías 
de penetración no organismo, ou estudos biolóxicos dos seus efectos nos tecidos 
e órganos. Por tanto, non achegan ningunha novidade. Sería máis interesante 
que a UE investise en estudos de investigación neste campo do que lexislar de 
forma tan xenérica sen ter datos reais dos efectos que cada un destes compostos 
pode producir sobre o ser humano. A lexislación española, a través da táboa dos 
límites de exposición profesional para axentes químicos en España 2013, clasifica 
o níquel e os seus compostos como H351 (posibles efectos canceríxenos), o que 
consideramos é a única conclusión a que pode chegarse cos datos dispoñibles.
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Denominación química 
Clasificación segundo a 
Directiva 2008/58/CE 

Frases R Frases H 

Níquel Carc. Cat. 3; R40 H351 

Sulfato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2  

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Carbonato de níquel; carbonato básico de níquel; 
Ácido carbónico, sal de níquel (2+); [1] 
Ácido carbónico, sal de níquel; [2] 
[µ-[carbonato(2-)-o:o’]]-dihidroxi-triníquel; [3] 
[carbonato(2-)] tetrahidroxitriníquel; [4] 

Carc. Cat. 1;  
Muta. Cat. 3;  
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

 

Anexo I

Clasificación dos compostos de níquel en función das súas propiedades como 
axentes canceríxenos e mutáxenos

Denominación química Clasificación segundo a 
Directiva 2009/2/CE 

Frases R Frases H 

Níquel en po; [diámetro de partícula < 1 mm] Carc. Cat. 3 R40 H351 

Mata de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico do cobre, 
descobreado, sulfato de níquel 

Carc. Cat. 1;  
Muta. Cat. 3;  
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico do cobre, 
descobreado 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 1;  
Repr. Cat. 3 

R49 
R68 
R61 
R62 

H350i 
H351 
H341 
H360F 

Diperclorato de níquel; ácido perclórico, sal de 
níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfato) de níquel e dipotasio; [1] 
Bis(sulfato) de diamonio e níquel; [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfamidato) de níquel; 
Sulfamato de níquel 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(tetrafluoroborato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Diformato de níquel; [1] 
Ácido fórmico, sal de níquel; [2] 
Ácido fórmico, sal de cobre e níquel [3] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Di(acetato) de níquel; [1] 
Acetato de níquel [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

 

Clasificación segundo a
Directiva 2009/2/CE
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Denominación química Clasificación segundo a 
Directiva 2009/2/CE 

Frases R Frases H 

Níquel en po; [diámetro de partícula < 1 mm] Carc. Cat. 3 R40 H351 

Mata de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado, sulfato de níquel 

Carc. Cat. 1;  
Muta. Cat. 3;  
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 1;  
Repr. Cat. 3 

R49 
R68 
R61 
R62 

H350i 
H351 
H341 
H360F 

Diperclorato de níquel; ácido perclórico, sal de 
níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfato) de níquel e dipotasio; [1] 
Bis(sulfato) de diamonio e níquel; [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfamidato) de níquel; 
Sulfamato de níquel 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(tetrafluoroborato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Diformato de níquel; [1] 
Ácido fórmico, sal de níquel; [2] 
Ácido fórmico, sal de cobre e níquel [3] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Di(acetato) de níquel; [1] 
Acetato de níquel [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dibenzoato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(4-ciclohexilbutirato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Estearato de níquel (II); 
Octadecanoato de níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dilactato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Octanoato de níquel (II) 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Difluoruro de níquel; [1] 
Dibromuro de níquel; [2] 
Diioduro de níquel; [3] 
Fluoruro de níquel e potasio; [4] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Hexafluorosilicato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dibenzoato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(4-ciclohexilbutirato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Estearato de níquel (II); 
Octadecanoato de níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dilactato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Octanoato de níquel (II) 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Difluoruro de níquel; [1] 
Dibromuro de níquel; [2] 
Diioduro de níquel; [3] 
Fluoruro de níquel e potasio; [4] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Hexafluorosilicato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Selenato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Fosfato de hidróxeno e níquel; [1] 
Bis(fosfato de dihidróxeno) de níquel; [2] 
Bis(ortofosfato) de triníquel; [3] 
Difosfato de diníquel; [4] 
Bis(fosfinato) de níquel; [5] 
Fosfinato de níquel; [6] 
Ácido fosfórico, sal de calcio e níquel; [7] 
Ácido difosfórico, sal de níquel (ii); [8] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Hexacianoferrato de diamonio e níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Dicianuro de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Cromato de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Silicato de níquel (II); [1] 
Ortosilicato de diníquel; [2] 
Silicato de níquel (3:4); [3] 
Ácido silícico, sal de níquel; [4] 
Hidroxibis[ortosilicato(4-)]triniquelato(3-) de 
trihidróxeno; [5] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Hexacianoferrato de diníquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 
 

Clasificación segundo a
Directiva 2009/2/CE
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Bis(arseniato) de triníquel; [1] 
Arseniato de níquel (ii); [2] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Oxalato de níquel; [1] 
Ácido oxálico, sal de níquel [2] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Telururo de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Tetrasulfuro de triníquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Bis(arsenito) de triníquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Periclasa gris de cobalto e níquel; CI Pigment Black 
25; CI 77332; [1] 
Dióxido de cobalto e níquel; [2] 
Óxido de cobalto e níquel [3] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Trióxido de estaño e níquel; 
Estannato de níquel 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Decaóxido de níquel e triuranio Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Ditiocianato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dicromato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Selenito de níquel (II) Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Seleniuro de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Ácido silícico, sal de níquel e plomo 
Carc. Cat. 1:  
Repr. Cat. 1:  
Repr. Cat. 3 

R49 
R61 
R62 

H350i 
H341 
H360F 

Diarseniuro de níquel; [1] 
Arseniuro de níquel [2] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Priderita de cor amarela pálida, de níquel, bario e 
titanio; CI Pigment Yellow 157; CI 77900 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Diclorato de níquel; [1] 
Dibromato de níquel; [2] 
Sulfato de hidróxeno e etilo, sal de níquel (ii) [3] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

 

Denominación química Clasificación segundo a 
Directiva 2009/2/CE 

Frases R Frases H 

Níquel en po; [diámetro de partícula < 1 mm] Carc. Cat. 3 R40 H351 

Mata de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado, sulfato de níquel 

Carc. Cat. 1;  
Muta. Cat. 3;  
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 1;  
Repr. Cat. 3 

R49 
R68 
R61 
R62 

H350i 
H351 
H341 
H360F 

Diperclorato de níquel; ácido perclórico, sal de 
níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfato) de níquel e dipotasio; [1] 
Bis(sulfato) de diamonio e níquel; [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfamidato) de níquel; 
Sulfamato de níquel 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(tetrafluoroborato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Diformato de níquel; [1] 
Ácido fórmico, sal de níquel; [2] 
Ácido fórmico, sal de cobre e níquel [3] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Di(acetato) de níquel; [1] 
Acetato de níquel [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dibenzoato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(4-ciclohexilbutirato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Estearato de níquel (II); 
Octadecanoato de níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dilactato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Octanoato de níquel (II) 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Difluoruro de níquel; [1] 
Dibromuro de níquel; [2] 
Diioduro de níquel; [3] 
Fluoruro de níquel e potasio; [4] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Hexafluorosilicato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Clasificación segundo a
Directiva 2009/2/CE
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Denominación química Clasificación segundo a 
Directiva 2009/2/CE 

Frases R Frases H 

Níquel en po; [diámetro de partícula < 1 mm] Carc. Cat. 3 R40 H351 

Mata de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado, sulfato de níquel 

Carc. Cat. 1;  
Muta. Cat. 3;  
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 1;  
Repr. Cat. 3 

R49 
R68 
R61 
R62 

H350i 
H351 
H341 
H360F 

Diperclorato de níquel; ácido perclórico, sal de 
níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfato) de níquel e dipotasio; [1] 
Bis(sulfato) de diamonio e níquel; [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfamidato) de níquel; 
Sulfamato de níquel 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(tetrafluoroborato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Diformato de níquel; [1] 
Ácido fórmico, sal de níquel; [2] 
Ácido fórmico, sal de cobre e níquel [3] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Di(acetato) de níquel; [1] 
Acetato de níquel [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dibenzoato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(4-ciclohexilbutirato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Estearato de níquel (II); 
Octadecanoato de níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dilactato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Octanoato de níquel (II) 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Difluoruro de níquel; [1] 
Dibromuro de níquel; [2] 
Diioduro de níquel; [3] 
Fluoruro de níquel e potasio; [4] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Hexafluorosilicato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Trifluoroacetato de níquel (II); [1] 
Propionato de níquel (II); [2] 
Bis(bencenosulfonato) de níquel;[3] 
Citrato de hidróxeno e níquel (II); [4] 
Ácido cítrico, sal de amonio e níquel; [5] 
Ácido cítrico, sal de níquel; [6] 
Bis(2-etilhexanoato) de níquel;[7] 
Ácido 2-etilhexanoico, sal de níquel;[8] 
Ácido dimetilhexanoico, sal de níquel; [9] 
Isooctanoato de níquel (II); [10] 
Isooctanoato de níquel; [11] 
Bis(isononanoato) de níquel;[12] 
Neononanoato de níquel(II); [13] 
Isodecanoato de níquel (II); [14] 
Neodecanoato de níquel (II); [15] 
Ácido neodecanoico, sal de níquel;[16] 
Neoundecanoato de níquel(II); [17] 
Bis(D-gluconato-O1,O2)níquel;[18] 
3,5-bis(terc-butil)-4-hidroxibenzoatode níquel (1:2); 
[19] 
Palmitato de níquel (II); [20] 
(2-etilhexanoato-O)(isononanoato-O)níquel; [21] 
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)níquel; [22] 
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)níquel; [23] 
(2-etilhexanoato-O)(isodecanoato-O)níquel;[24] 
(2-etilhexanoato-O)(neodecanoato-)níquel;[25] 
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)níquel; [26] 
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)níquel; [27] 
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)níquel; [28] 
Ácidos graxos, C6-19, ramificados, sales de níquel; 
[29] 
Ácidos graxos, C8-18 e C18 insaturados, sales de 
níquel; [30] 
Ácido 2,7-naftalenodisulfónico, sal de níquel (II); [31] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Sulfito de níquel (II); [1] 
Trióxido de níquel e telurio; [2] 
Tetraóxido de níquel e telurio;[3] 
Hidróxido-óxido-fosfato de molibdeno e níquel; [4] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Boruro de níquel (nib); [1] 
Boruro de diníquel; [2] 
Boruro de triníquel; [3] 
Boruro de níquel; [4] 
Siliciuro de diníquel; [5] 
Disiliciuro de níquel; [6] 
Fosfuro de diníquel; [7] 
Fosfuro de boro e níquel [8] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Tetraóxido de dialuminio e níquel; [1] 
Trióxido de níquel e titanio; [2] 
Óxido de níquel e titanio; [3] 
Hexóxido de níquel e divanadio; [4] 
Octaóxido de cobalto e dimolibdeno; [5] 
Trióxido de circonio e níquel; [6] 
Tetraóxido de molibdeno e níquel; [7] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Clasificación segundo a
Directiva 2009/2/CE
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Denominación química Clasificación segundo a 
Directiva 2009/2/CE 

Frases R Frases H 

Níquel en po; [diámetro de partícula < 1 mm] Carc. Cat. 3 R40 H351 

Mata de níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado, sulfato de níquel 

Carc. Cat. 1;  
Muta. Cat. 3;  
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Lamas e sedimentos, refinado electrolítico docobre, 
descobreado 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 1;  
Repr. Cat. 3 

R49 
R68 
R61 
R62 

H350i 
H351 
H341 
H360F 

Diperclorato de níquel; ácido perclórico, sal de 
níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfato) de níquel e dipotasio; [1] 
Bis(sulfato) de diamonio e níquel; [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(sulfamidato) de níquel; 
Sulfamato de níquel 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(tetrafluoroborato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Diformato de níquel; [1] 
Ácido fórmico, sal de níquel; [2] 
Ácido fórmico, sal de cobre e níquel [3] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Di(acetato) de níquel; [1] 
Acetato de níquel [2] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dibenzoato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Bis(4-ciclohexilbutirato) de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Estearato de níquel (II); 
Octadecanoato de níquel (II) 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Dilactato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Octanoato de níquel (II) 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Difluoruro de níquel; [1] 
Dibromuro de níquel; [2] 
Diioduro de níquel; [3] 
Fluoruro de níquel e potasio; [4] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Hexafluorosilicato de níquel 
Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Trifluoroacetato de níquel (II); [1] 
Propionato de níquel (II); [2] 
Bis(bencenosulfonato) de níquel;[3] 
Citrato de hidróxeno e níquel (II); [4] 
Ácido cítrico, sal de amonio e níquel; [5] 
Ácido cítrico, sal de níquel; [6] 
Bis(2-etilhexanoato) de níquel;[7] 
Ácido 2-etilhexanoico, sal de níquel;[8] 
Ácido dimetilhexanoico, sal de níquel; [9] 
Isooctanoato de níquel (II); [10] 
Isooctanoato de níquel; [11] 
Bis(isononanoato) de níquel;[12] 
Neononanoato de níquel(II); [13] 
Isodecanoato de níquel (II); [14] 
Neodecanoato de níquel (II); [15] 
Ácido neodecanoico, sal de níquel;[16] 
Neoundecanoato de níquel(II); [17] 
Bis(D-gluconato-O1,O2)níquel;[18] 
3,5-bis(terc-butil)-4-hidroxibenzoatode níquel (1:2); 
[19] 
Palmitato de níquel (II); [20] 
(2-etilhexanoato-O)(isononanoato-O)níquel; [21] 
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)níquel; [22] 
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)níquel; [23] 
(2-etilhexanoato-O)(isodecanoato-O)níquel;[24] 
(2-etilhexanoato-O)(neodecanoato-)níquel;[25] 
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)níquel; [26] 
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)níquel; [27] 
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)níquel; [28] 
Ácidos graxos, C6-19, ramificados, sales de níquel; 
[29] 
Ácidos graxos, C8-18 e C18 insaturados, sales de 
níquel; [30] 
Ácido 2,7-naftalenodisulfónico, sal de níquel (II); [31] 

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 3; 
Repr. Cat. 2 

R49 
R68 
R61 

H350i 
H351 
H341 

Sulfito de níquel (II); [1] 
Trióxido de níquel e telurio; [2] 
Tetraóxido de níquel e telurio;[3] 
Hidróxido-óxido-fosfato de molibdeno e níquel; [4] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Boruro de níquel (nib); [1] 
Boruro de diníquel; [2] 
Boruro de triníquel; [3] 
Boruro de níquel; [4] 
Siliciuro de diníquel; [5] 
Disiliciuro de níquel; [6] 
Fosfuro de diníquel; [7] 
Fosfuro de boro e níquel [8] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Tetraóxido de dialuminio e níquel; [1] 
Trióxido de níquel e titanio; [2] 
Óxido de níquel e titanio; [3] 
Hexóxido de níquel e divanadio; [4] 
Octaóxido de cobalto e dimolibdeno; [5] 
Trióxido de circonio e níquel; [6] 
Tetraóxido de molibdeno e níquel; [7] 

Carc. Cat. 1 R49 H350i 

Tetraóxido de níquel e volframio; [8] 
Olivino, verde de níquel; [9] 
Dióxido de litio e níquel; [10] 

Óxido de molibdeno e níquel; [11] 
Óxido de cobalto, litio e níquel Carc. Cat. 1 R49 H350i 

    

 

Tetraóxido de níquel e volframio; [8] 
Olivino, verde de níquel; [9] 
Dióxido de litio e níquel; [10] 

Óxido de molibdeno e níquel; [11] 

*Os números entre corchetes indican as diferentes denominacións dos mesmos compostos ou aqueles con 
comportamento químico semellante en cada denominación química.

Clasificación segundo a
Directiva 2009/2/CE
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Resumo

A consecución da sustentabilidade social plena só se logrará cando homes e mulleres 
atinxiren un nivel de desenvolvemento de competencias, habilidades e desexos persoais 
e colectivos en réxime de igualdade. Para isto ser posible, é fundamental que desde todos 
os ámbitos se promovan instrumentos que faciliten alcanzar este obxectivo. O Estado e 
demais institucións públicas desempeñan, por tanto, un papel fundamental nesta cuestión.

Este traballo céntrase no estudo da evolución do sistema penal e penitenciario español 
desde un punto de vista de xénero, co fin de analizar cal foi a política estatal nestes ámbitos 
e a súa relación coa participación da muller na sociedade. Así mesmo, estúdanse os 
programas de actuación máis salientables levados a cabo en España para acadar a inclusión 
social da poboación reclusa e, en concreto, das mulleres privadas de liberdade. Como 
se verá, a pesar de que no ámbito normativo se obtiveron importantes logros, o sistema 
penitenciario debe continuar a súa transformación e asumir a existencia de colectivos moi 
diversos, que necesitan de vías concretas de actuación.

Palabras chave: muller, reclusa, prisión, desigualdade, sistema penal, sistema penitenciario

Abstract

Full social sustainability will only be achieved when men and women have attained a 
level of development of competencies, skills and personal and collective desires on an 
equal footing. To make this possible, it is fundamental that all areas promote instruments 
to facilitate the achievement of this goal. Therefore, the State and other public institutions 
play a key role in this issue. This work focuses on the study of the evolution of Spanish 
penal and penitentiary system from a gender perspective, in order to analyze what the 
state policy in these areas has been and their relation with the participation of women in 
society. In addition, we study the most notable action programmes carried out in Spain to 
achieve social inclusion of the prison population and, in particular, of women prisoners. 
Although on the normative front significant achievements have been obtained, the prison 
system should continue its transformation, assuming the existence of many different groups 
which require specific course of action.

Keywords: Woman, Inmate, Prison, Inequality, Penal system, Penitentiary system.
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1. Introdución

A poboación reclusa en xeral e as mulleres reclusas en particular constitúen dous 
dos grupos con maiores problemas de exclusión social. O colectivo feminino en 
prisión supoñía en decembro de 2012 o 7,62% da poboación reclusa total segundo 
o Ministerio do Interior (2013). Esta cifra é maior que en anos anteriores, e as 
principais causas deste incremento son, de acordo con Blázquez e Ramos (2010), 
a drogodependencia, a feminización da pobreza e o incremento do número de 
inmigrantes utilizados como mulas para introducir en droga no territorio español. 
De feito, os delitos contra a saúde pública e contra o patrimonio son o motivo polo 
que en maior medida ingresan en prisión as mulleres en España. A pesar de que 
estes delitos tamén son os máis frecuentes entre os homes, no seu caso cobran 
maior importancia os delitos contra as persoas, tales como o homicidio, as lesións 
ou os delitos contra a liberdade sexual.

Doutra parte, as políticas públicas aplicadas no sistema penitenciario céntranse 
no colectivo masculino (Ribas, Almeda e Bodelón, 2005) e a oferta do mercado 
de traballo en prisión é escasa para as mulleres, que sofren un castigo duplo ao 
entraren na cadea: estaren recluídas, ademais, sendo mulleres. Neste ámbito 
trátase, por tanto, dunha minoría que debe adaptarse a un medio deseñado case de 
forma única en clave masculina.

Neste artigo abordaremos a situación da muller no sistema penal e penitenciario 
español e, en concreto, as desigualdades que o colectivo da poboación reclusa 
feminina debe enfrontar, pois sobre el recaen varias causas de exclusión que se 
superpoñen e dificultan a consecución dunha inclusión social plena. A unión de, 
cando menos, estas dúas características –ser muller e reclusa– aumenta as súas 
posibilidades de exclusión, xa que, como veremos máis adiante, tanto o sistema 
penal como o sistema penitenciario, mesmo o mundo laboral, estiveron pensados 
exclusivamente para os homes durante moitos séculos, polo que a adaptación das 
mulleres a estes contextos se complica.

2. A muller ante o sistema penal español

Podemos destacar como principal causa de que as mulleres ingresen en prisión 
nunha porcentaxe moito menor que os homes o feito de o colectivo feminino 
delinquir en menor medida. Isto débese, principalmente, ao diferente rol que as 
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mulleres viñeron desempeñando ao longo da historia, ao quedaren relegadas á 
vida privada e á familia –o que se coñece como traballo reprodutivo (Coltrane, 
2000)– fronte aos homes, encargados da vida pública e de participaren no mercado 
laboral –o traballo produtivo (Amoroso et al., 2003; Carrasco, 2009)–. As leis 
apoiaron durante moitos séculos esta división. É máis, considerouse a muller falta 
de capacidade, como un ser vulnerable que cumpría protexer, ao cal non se lle 
podía dar ningunha responsabilidade, que debía ser controlado.

Para iniciar o estudo do sistema penal español deste punto de vista, é necesario en 
primeiro lugar deternos na Roma antiga e mencionarmos a Lei das doce táboas, 
debido á súa influencia posterior. Nestas normas do século V a. C. en que rexe 
a vinganza privada, a compensación e a lei do talión, encontramos algunhas 
referencias expresas á muller en materia de dereito civil. Así, por exemplo, 
considerábase que, debido á súa «lixeireza de espírito», cumpría que fose tutelada 
para dispor dos seus bens. As únicas mulleres que non precisaban tutela eran as 
virxes vestais, sacerdotisas vinculadas á deusa do fogar Vesta, que durante trinta 
anos debían manterse virxes e non casar. O castigo para aquelas que perdesen a 
súa virxindade era o enterro en vida (Höbenreich e Kühne, 2009).

A normativa referente ás mulleres na Roma antiga reflicte a preocupación por 
marcar unhas pautas sobre os comportamentos sexuais femininos, debido á 
«natural predisposición ao desexo e ao pracer sexual das mulleres». Por exemplo, 
prohibíaselles beber viño para evitar que este as conducise a cometeren adulterio. 
Este delito era especificamente feminino, pois só se consideraba que había adulterio 
cando se producía a unión extramatrimonial dunha muller casada (D’Ambra, 
2007). Canto á muller solteira, en Roma estaba sometida á patria potestade do 
pater familias, que era o dono do fogar e dos seus membros e que podía ser o 
pai ou o avó. Unha vez que a muller contraía matrimonio, este levaba consigo a 
adquisición da manus, o que implicaba quedar baixo a dependencia do marido ou 
do pater familias da familia deste; porén, tamén se permitiu o matrimonio sine 
manus, mediante o cal a muller podía manter os lazos coa súa familia ou ter un 
titor distinto ao marido. Xa que logo, aínda que non dependese do marido, debía 
depender doutro home.

O Código de Eurico (466-484), o Breviario de Alarico (506) e, fundamentalmente, 
o Liber Iudiciorum son as normas principais da época dos visigodos. O Liber 
Iudiciorum, mediante o cal se quixo deixar atrás o mecanismo da vinganza de 
sangue e darlle carácter público ao poder penal, seguirá vixente na etapa da 
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Reconquista, aínda que a súa unidade se verá quebrada polos Foros municipais. 
Afonso X tratará de pórlle remedio a esta fragmentación mediante o Foro real 
e, posteriormente, as Partidas. Podemos dicir que na Idade Media o dereito se 
caracterizou pola influencia da Igrexa; a inseguridade debida á desorde e confusión 
lexislativa existente; e a crueldade das leis, que se xustificaba pola súa función 
de exemplar e de intimidación. De por parte, podemos dicir que os principais 
traballos que desempeñaba unha muller eran as tarefas agrícolas, os labores do 
fogar –ben na súa casa ou ben como escrava– e o coidado dos fillos. Tamén foron 
moitas as que optaron por ingresar nun convento.

O Ordenamento de Alcalá (1348) supuxo no s. XIV o punto de partida da transición 
ao estado moderno nun momento en que a necesidade de unificar a lexislación 
se facía cada vez máis patente. No tocante á muller, a pesar do transcurso dos 
séculos, o mellor destino que podía esperar era ben casar ou ben ser monxa. A 
familia continuou a ter moita importancia e os matrimonios seguiron a ser de 
comenencia nos ss. XVI e XVII. As virtudes que se salientaban nas mulleres 
consistían na honestidade, a beleza, a virxindade, a abstinencia e o cumprimento 
dos deberes matrimoniais.

No s. XVIII a Revolución francesa é clave para a apertura do proceso de 
codificación, ao se pretender romper co Antigo Réxime e reformar as leis 
penais e civís. Os Códigos franceses de 1791 e 1810 serán determinantes para 
o proceso codificador en España. Paradoxalmente, no medio da resistencia á 
invasión napoleónica, constitúense as Cortes de Cádiz e xorde a Constitución de 
1812, coñecida como A Pepa, en que se establece un Código civil, criminal e 
de comercio común para toda a monarquía. Para alén, a Constitución de 1812 
recoñece o sufraxio universal masculino indirecto, polo que a muller queda á 
marxe da elección dos representantes políticos. Haberá que agardar máis de cen 
anos para que se considere o sufraxio universal real, que inclúa as mulleres.

A Ilustración conta, pola súa banda, con representantes como Rousseau, que alén 
das súas achegas en materia política tiña a súa propia visión da muller: relegada á 
vida privada, a muller necesita que un home actúe de intermediario entre ela e a 
vida pública (Fuster, 2007).

Após a reacción absolutista e a toma do poder por parte de Fernando VII, a 
Constitución de 1812 queda sen efecto. Con todo, no trienio liberal de 1820-1823 
elaborarase o primeiro Código penal español (1822), que se caracteriza pola súa 
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rápida elaboración e a súa curta vixencia, así como polas súas múltiplas fontes: 
o código penal de Napoleón de 1810, a tradición española e as influencias dos 
filósofos da época, como Beccaria (Quintero Olivares, 2000). A principal obra 
deste autor, Tratado de los delitos y de las penas, é moi destacable por incluír 
a idea da necesidade de que as penas impostas sexan proporcionais ao delito 
cometido (Beccaria, 1993).

O devandito código penal sería derrogado por Fernando VII, que declarou «nulos 
e de ningún valor os actos do goberno chamado constitucional (de calquera clase e 
condición que sexan) que dominou aos meus pobos desde o 7 de marzo de 1820, até 
hoxe, primeiro de outubro de 1823». Volveron rexer a Novísima compilación, os 
Foros e as Partidas, de aplicación por parte dos xuíces case con ilimitado arbitrio. 
Non obstante, a influencia das ideas humanitarias da Ilustración na aplicación das 
leis era unha realidade, agás cando era necesario dar exemplo.

Haberá que esperar até o ano 1848 para que se promulgue o segundo Código penal 
en España (Suárez-Mira, 2005), caracterizado pola idea da necesidade de protexer 
a orde pública e de considerar delitos que non foran previstos no Antigo Réxime, de 
orientación liberal conservadora. Nestes anos está vixente a Constitución de 1845, 
que restrinxe o voto e permite só o sufraxio censatario. Considerábanse penas 
importantes para os delitos políticos e acollíase o principio da responsabilidade 
obxectiva ou polo resultado. En 1850 o Código penal sofre unha reforma que 
supón o endurecemento das penas. Non se considerará o principio de legalidade, 
nun paso atrás na historia.

A pesar do seu carácter provisional inicial, o Código penal promulgado en 1870 
estivo vixente un longo período, até a entrada en vigor do de 1932 e coa excepción 
do Código penal de 1928, de Primo de Rivera, con penas de extremada dureza e 
carácter autoritario. O Código penal de 1870 supón un avance, xa que as penas se 
humanizan e se establece o tan necesario principio de legalidade.

Coa Segunda República chegou a concesión do dereito ao voto das mulleres grazas 
a contribucións como a de Clara Campoamor. Así, no art. 36 da Constitución 
de 1931 dise que «os cidadáns dun e doutro sexo, maiores de 23 anos, terán os 
mesmos dereitos electorais conforme determinaren as leis». Así mesmo, o art. 25 
recoñece que «non poderán ser fundamento de privilexio xurídico o nacemento, 
o sexo, a clase social, a riqueza, as ideas políticas e as crenzas relixiosas», o cal 
supón un grande avance. Esta aprobación é relevante desde o punto de vista do 
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noso estudo, xa que aqueles que consideraban que a muller non debía votar se 
baseaban sobre todo na súa falta de capacidade para facelo, o que reflicte esta 
persistente visión da muller como ser inferior nunha gran parte da sociedade.

O seguinte código penal ve a luz tamén na Segunda República, en 1932. Malia 
xa quedar atrás no Código penal de 1870 a visión da pena como elemento 
intimidatorio, en 1932 afóndase nesta idea e oriéntase o sistema penal cara á 
prevención especial e a retribución. Por outra parte, suprímese a pena de morte. No 
tocante ao adulterio, que como xa comentamos se considerou durante moito tempo 
delito e, ademais, delito só feminino, na Segunda República despenalízase, posto 
que non se considera necesario penar por este motivo nin homes nin mulleres: a 
infidelidade supoñía simplemente unha causa de disolución do matrimonio, sen 
cumprir a intervención do dereito penal nesta materia.

Non obstante, e malia estes avances, após a guerra civil e a chegada ao poder de 
Franco, promúlgase o Código penal de 1944, acorde co autoritarismo distintivo 
do réxime franquista. Restablécese a pena de morte, volve ser delito o adulterio 
e as leis que se promulgan están imbuídas dunha visión patriarcal. Retórnase, 
desta forma, á minoría de idade perpetua para as mulleres, sobre todo as casadas. 
Na primeira redacción que se lle deu –posteriormente sufriu varias reformas– 
xustificábase en esixencias da unidade matrimonial a necesidade da muller de 
contar coa licenza do marido, xa que segundo este código tanto a natureza como a 
relixión e a historia lle atribúen ao home a capacidade de dirixir.

Canto ao adulterio, considérase de novo un delito feminino; para o home establécese 
outro distinto: o amancebamento. Xa que logo, pénase máis severamente a 
infidelidade feminina, pois abonda un só encontro sexual cun home distinto ao 
marido para entender que se produciu adulterio, mentres que no caso do home 
era necesario que as relacións coa amante fosen habituais, e mesmo se esixía que 
tivesen lugar no domicilio conxugal ou notoriamente fóra del. Noutros delitos 
como o estupro, acontecido ao conseguir mediante engano xacer cunha muller de 
entre 16-23 anos, chama a atención que se considerase que até esta idade, 23 anos, 
a muller era un ser débil, doado de enganar, que non podía resistirse aos encantos 
virís.

Por outro lado, a muller necesitaba o consentimento do marido para realizar actos 
de disposición. Un exemplo da visión gobernamental a respecto de como tiña 
que ser unha muller atopámola nun manual que se lles entregaba ás mulleres que 
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facían o Servizo Social na Sección Feminina (Blasco, 2005), a Guía de la buena 
esposa, con consellos sobre como tratar o marido cando chegaba do traballo, tales 
como: «Déixao falar antes. Lembra que os seus temas son máis importantes que 
os teus». Predicábase, por tanto, unha visión submisa da muller, máis acorde con 
épocas primitivas que co s. XX.

Tras a morte de Franco en 1975, promúlgase a Lei 14/1975, do 2 de maio, sobre a 
reforma de determinados artigos do Código civil e do Código de comercio sobre a 
situación da muller casada e os dereitos e deberes dos cónxuxes. Nela considérase 
o seguinte:

Base esencial da nova ordenación é a de que o matrimonio non ten un sentido restritivo 
respecto á capacidade de obrar dos cónxuxes. En consecuencia, ningún deles exerce 
unha representación legal do outro, sendo posible unicamente a representación derivada 
da vontade.

A continuación lévanse a cabo diversas reformas, como a eliminación dos delitos 
de adulterio e amancebamento, ou a extensión do suxeito pasivo dos delitos 
de estupro e rapto á persoa en lugar de unicamente á muller. Doutra parte, coa 
promulgación da Constitución de 1978 recoñécese o principio de igualdade de 
todos os españois ante a lei, sen que poida prevalecer ningunha discriminación por 
razón de nacemento, raza, sexo ou relixión, opinión ou calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social2. Este é un dos innumerables logros que se 
conseguen nesta época, caracterizada principalmente pola idea de que o consenso 
era o mellor camiño (González, 2009).

O Código penal vixente en España foi promulgado en 1995 e sufriu numerosas 
reformas. Conta, por un lado, cunha parte xeral en que se recolle que é para os 
efectos legais un delito, alén de se explicaren as penas, as medidas de seguridade, 
os atenuantes e agravantes da pena etc.; e, polo outro, cunha parte especial en que 
se tratan os delitos e faltas de forma concreta. Como comentabamos ao inicio, 
salienta como función principal do sistema penal, e en concreto da prisión, a 
reinserción3. Non obstante, conseguir este fin non depende só do sistema penal, 

2 Art. 14 da Constitución española de 1978.

3 O art. 25.2 da Constitución española establece que  «as penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade 
estarán encamiñadas á reeducación e á reinserción social e non poderán consistir en traballos forzados».
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xa que son moitos os elementos que interveñen cando unha persoa recupera a 
súa liberdade e intenta reincorporarse á sociedade. Factores como o nivel de 
formación ou as habilidades que esa persoa teña e desenvolva dentro ou fóra do 
cárcere, ou se conta con familiares que a apoien á hora de iniciar unha nova vida, 
son determinantes (Barreiro Gen, Novo Corti e Ramil Díaz, 2013).

A reforma do Código penal que entrou en vigor o 23 de decembro de 20104 

modificou un gran número de artigos, aínda que para os efectos deste estudo o 
cambio máis significativo é o do art. 368, xa que se reduce a pena de prisión 
para pequenos traficantes que non estiveren ligados a unha organización delituosa: 
antes de 3 a 9 anos e arestora de 3 a 6 anos. Este artigo queda redactado no seu 
primeiro parágrafo como segue:

Os que executen actos de cultivo, elaboración ou tráfico, ou doutro modo promovan, 
favorezan ou faciliten o consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes ou 
substancias psicotrópicas, ou as posúan con aqueles fins, serán castigados coas penas 
de prisión de tres a seis anos e multa do tanto ao triplo do valor da droga obxecto do 
delito de se tratar de substancias ou produtos que causen grave dano á saúde, e de 
prisión dun a tres anos e multa do tanto ao duplo nos demais casos.

Entre os cometidos en maior medida polas mulleres reclusas encóntranse os delitos 
contra a saúde pública, principalmente delitos de tráfico de drogas, tipificados 
neste artigo (INE, 2010). Esta categoría de delitos tamén é a máis frecuente entre 
as mulleres encarceradas doutros países europeos como Inglaterra. Porén, noutros 
estados como Francia ou Hungría a porcentaxe de mulleres en prisión por delitos 
contra a saúde pública é moito menor (Cruells e Igareda, 2005). Concretamente en 
Hungría, os máis comúns entre as mulleres adoitan ser delitos contra o patrimonio, 
como por exemplo os roubos.

3. A muller ante o sistema penitenciario español

Durante moitos séculos a prisión non se empregaba como castigo en si mesmo, 
senón como lugar en que debían permanecer aqueles que esperaban o seu xuízo 
ou o seu castigo. Moitos ven a súa orixe nas casas de traballo e corrección que 

4  Lei orgánica 5/2010, do 22 de xuño, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do 
Código penal.
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apareceron en países como Holanda ou Inglaterra nos ss. XVI e XVII (Rusche e 
Kirchheimer, 1939), en que os vagabundos expulsados do campo eran internados 
e empregados polos burgueses como man de obra, no contexto do nacemento do 
capitalismo.

As mulleres adoitaban internarse en prisións de homes, en apartados específicos. 
En España, os primeiros cárceres para mulleres son as casas galera, impulsadas 
por sor Magdalena de San Xerónimo. Era habitual que fosen encerradas por 
non se axustaren ao modelo de muller que estaba establecido naquel momento. 
De feito, a muller que cometía un delito non só estaba a desviarse da norma, 
senón que se desviaba tamén, nun sentido social, do papel que por ser muller tiña 
asignado na sociedade (Almeda, 2006). Unha vez finalizada a súa estadía nestas 
casas debía estar preparada para ser unha boa esposa ou para servir. Outra opción 
era o internamento nas casas de misericordia. Aínda que non eran exclusivamente 
femininas, adoitábase internar nelas mulleres, mentres os homes eran enviados a 
traballar.

Xa durante o s. XVIII, de acordo con Tamarit Sumalla et al. (2005), tendíase a 
ocultar todo o proceso de detención dun delincuente e exteriorizábase a execución 
da pena, que se convertía deste xeito nun espectáculo. Durante o Antigo Réxime 
eran frecuentes os castigos físicos e corporais, mais só no caso dos homes, xa 
que as mulleres que delinquían eran na súa maioría encerradas e adoutrinadas 
moralmente para «reconducilas ao camiño correcto».

Prodúcese nestes anos unha reconsideración de como debe ser o castigo e a forma 
de aplicalo. Da man da Ilustración aparecen importantes pensadores, como o 
mencionado Beccaria, que realizan achegas relevantes neste ámbito: Beccaria 
defendía que a certeza da súa imposición é máis importante que a dureza das penas, 
e denunciaba o problema de non contar con garantías, de xeito que o proceso penal 
se caracterizase pola arbitrariedade. O filósofo alemán Hegel, pola súa banda, non 
estaba de acordo coa idea da función de reeducación e resocialización da prisión. 
Hegel cría que a pena era unha necesidade para os propios delincuentes, que 
precisaban dela para borraren o delito que cometeran e desta forma, compensaren 
a sociedade.

No tocante ao sistema penitenciario español, en 1796 Luis Marcelino Pereyra dita 
a Ordenanza da Casa Galera de Valladolid, que é a primeira referencia formal con 
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que se conta, e que establece a entrada en prisión e permanencia nela dos fillos das 
reclusas até atinxiren os 7 anos (Yagüe Olmos, 2007). Máis adiante, a través da 
Ordenanza de 1834, as casas galera e de misericordia cambian de denominación 
e pasan a chamarse casas de corrección. Estas institucións reguláronse no Código 
penal de 1822, que como xa comentamos é o primeiro Código penal español. 
Considerábase o mesmo castigo para mulleres e menores, co que isto supón a 
respecto do concepto da muller da época. O Código penal de 1848 tamén fai 
referencia ás casas de corrección, que pasarán a denominarse casas de corrección 
de mulleres. O seu funcionamento continuaba a ser similar, e facíase gran fincapé 
na relixión.

Cabe salientarmos no s. XIX a importante achega de Concepción Arenal, escritora 
e activista social española, dada a súa experiencia en temas penitenciarios e en 
materia de igualdade. Concepción Arenal entendía fundamental que as mulleres 
puidesen acceder á educación como medio para atinxiren a súa emancipación. No 
ámbito penitenciario, consideraba que había que dar ás mulleres a posibilidade 
de desenvolveren un traballo grazas ao cal poder subsistir, e non limitalas á 
realización de labores do fogar.

Xa no s. XX publícase a Compilación de 1913, a través da cal se clasifican os 
establecementos penitenciarios en distintas categorías. Os homes ingresan 
nun ou outro centro en función da pena e da súa idade; no entanto, polo seu 
menor número, as mulleres reclusas deben cumprir a súa condena nunha única 
prisión, a Prisión Central de Mulleres de Alcalá de Henares, sempre que o delito 
cometido tivese certa entidade. Soamente se fará unha especial mención ao 
tema da maternidade. Na Segunda República, a respecto das reclusas con fillos, 
introdúcese a posibilidade de as crianzas estaren coas nais na cadea até faceren 
os tres anos. O sistema penitenciario sofre, nesta época, importantes reformas da 
man de Victoria Kent, a primeira muller que desempeñou o cargo de directora 
xeral de prisións. De acordo con Almeda (2006), elimínanse as celas de castigo, os 
grifóns, os ferros e as cadeas para mellorar a vida da poboación reclusa, alén de se 
instituír a posibilidade de acceder a permisos e ter visitas íntimas, e proclamarse 
a liberdade de culto.

Após a guerra civil española (1936-1939), os presos amoréanse nos cárceres 
debido, en boa parte, ao gran número de presos políticos, os centros militarízanse, 
realízanse traballos forzados e empeoran as condicións sanitarias, sobre todo 
nos primeiros anos. Volve a educación relixiosa ás prisións, xa que durante o 
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franquismo os cárceres de mulleres foron xestionados por relixiosas. Ás mulleres 
ensinábanselles as tarefas do fogar e os valores tradicionais da condición feminina.

Coa morte de Franco en 1975 iníciase a Transición cara á democracia. En 1979 
apróbase a Lei orgánica 1/1979, do 26 de setembro, xeral penitenciaria, aínda 
vixente, pois cando xorde a necesidade de realizar cambios faise mediante 
regulamento, sen modificala. Os regulamentos de dereito penitenciario conteñen 
varios artigos dirixidos exclusivamente ás mulleres reclusas, como por exemplo, 
que deberán estar separadas dos homes, e algúns preceptos que regulan a situación 
da muller embarazada ou da reclusa que é nai dun menor de tres anos. Con todo, en 
termos xerais aplícaselles por analoxía un réxime pensado para o encarceramento 
de homes. E é que en moitos casos os módulos de mulleres se encontran en 
macrocárceres destinados a homes, polo que son agrupadas nun ou dous módulos, 
o que impide unha mínima clasificación interior (Almeda, 2006).

4. Actuacións gobernamentais

O Instituto da Muller español créase en 1983 co obxectivo de eliminar as 
diferenzas por razón de sexo, para o que desenvolvería diferentes plans de 
igualdade. O último é o I Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes 2008-2011 (Instituto da Muller, 2008), que se deseña no marco 
da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 
homes, e en que cabe destacarmos a inclusión do enfoque de xénero en todos os 
proxectos, planificacións, investigacións etc. derivados. Un dos seus principais 
eixes de actuación é a atención á inclusión social, e o colectivo da poboación 
reclusa e ex reclusa feminina aparece recollido como un dos grupos con máis risco 
de exclusión social.

Doutra banda, por medio da Subdirección Xeral de Tratamento e Xestión 
Penitenciaria, o Ministerio do Interior (2009) elaborou o Programa de accións 
para a igualdade entre mulleres e homes no ámbito penitenciario, en que se prevé 
a implementación de 122 accións positivas en resposta aos seus catro obxectivos 
xerais. Estes diríxense a erradicar as discriminacións que puideren detectarse por 
razón de xénero, coñecer as características específicas das mulleres reclusas para 
poder atender axeitadamente as súas necesidades e diminuír a súa vulnerabilidade 
«fronte a situacións de violencia e/ou dependencia».
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Das actuacións levadas a cabo para atinxir a reinserción das mulleres, a maioría 
están relacionadas coa promoción do seu acceso a un emprego, xa que é un 
dos mecanismos que máis facilitan a inclusión. As mulleres reclusas poden 
tomar parte en obradoiros e cursos formativos destinados á súa reinserción ao 
abandonaren a prisión. As actividades profesionais que realizan en maior medida 
son a confección e o manipulado, e é moi estraño que leven a cabo actividades 
consideradas tradicionalmente masculinas. Tres cuartas partes dos empregos das 
mulleres en prisión corresponden a servizos da propia rede, tales como cociña, 
panadaría, mantemento ou funcións auxiliares, moi difíciles de acreditar para a 
súa posterior inserción no mercado laboral. Doutra parte, están máis presentes no 
ensino impartido en prisión en termos relativos en todos os niveis educativos. En 
2011, o 51,5% do total de mulleres estaba matriculada nalgún programa, mentres 
que no caso da poboación reclusa masculina só o 32,5% o estaba (Ministerio do 
Interior, 2011).

No tocante aos obxectivos marcados no programa, destacaremos a necesidade 
de fomentar a autoestima de moitas das mulleres presas mediante estratexias 
de empoderamento. Asemade, considérase o desenvolvemento de titorías 
persoais como complemento das actividades formativas, así como programas 
específicos para as vítimas de violencia de xénero. Mostra diso é o Plan nacional 
de sensibilización e prevención da violencia de xénero (Ministerio de Traballo 
e Asuntos Sociais, 2006) posto en marcha en 2007. Así mesmo, no ámbito 
penitenciario, seguindo esta mesma liña, publicouse o Programa de prevención 
de violencia de xénero para as mulleres en centros penitenciarios (Ministerio do 
Interior, 2010).

Segundo datos de Institucións Penitenciarias, o 80% das mulleres reclusas no noso 
país sufriu maltrato psicolóxico, físico ou sexual. Nun importante número de casos, 
este maltrato proviña da súa parella ou do seu ámbito familiar. Para combater 
esta situación, implantouse este programa para mulleres privadas de liberdade co 
obxectivo de previr a violencia de xénero, empregando o manual Sermujer.es, un 
documento elaborado por profesionais penitenciarios e persoal universitario e de 
ONG que traballa en prisións. Abórdanse temas como a sexualidade, a autoestima, 
os tipos de maltrato etc.

Por outro lado, o Programa de accións para a igualdade entre mulleres e homes no 
ámbito penitenciario prevé o desenvolvemento de plans de formación do persoal 
penitenciario para sensibilizalo neste tema e que perciba as diferenzas das mulleres 
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encarceradas, ou a implantación de sistemas de análise que permitan observar a 
evolución das mulleres en prisión a respecto dos homes.

5. Conclusións

En conclusión, os roles ocupados polas mulleres e os homes ao longo da historia 
foron moi diferentes e este fenómeno foise reflectindo na lexislación de cada 
época. Durante moitos anos quíxose protexer a muller, por considerala un ser feble 
e indefenso, a través do afastamento da toma de moitas decisións sobre a súa vida 
que lle correspondían e a súa asignación a algún varón próximo, como o pai ou o 
marido. Esta diferenza materializouse nunha maior comisión de delitos por parte 
dos homes, vinculados en maior medida coa vida pública; como resultado tamén 
foron castigados en maior medida coa pena de prisión.

A pesar de que o número de mulleres reclusas foi aumentando nos últimos 
anos, dista moito da porcentaxe de homes encarcerados, polo que se un recluso 
mostra bo comportamento ten a posibilidade de ser trasladado a un módulo máis 
tranquilo. Non obstante, no caso das presas é habitual que non poidan beneficiarse 
do seu bo comportamento, xa que é común contar con un ou dous módulos 
destinados á poboación reclusa feminina. Así mesmo, ao existir menos centros 
penitenciarios de mulleres no territorio español, moitas delas deben cumprir a 
súa condena afastadas da súa familia. O cárcere, por tanto, foi creado pensando 
en homes. Intentouse eliminar a discriminación a través das prisións tipo. Non 
obstante, estendeuse ás mulleres un sistema dirixido, nun primeiro momento, 
unicamente ao xénero masculino. A pesar dos avances conseguidos, de momento 
non se alcanzou a paridade.

Tanto no contexto europeo como no estatal leváronse a cabo numerosos cambios 
normativos e desenvolvéronse plans de actuación co obxectivo de introducir 
un enfoque de xénero en diversos ámbitos: na lexislación, nos informes que se 
realizan, no sistema penitenciario etc. Así e todo, haberá que esperar para poder 
estudar se realmente teñen un efecto real e non só formal, se quedan ou non en 
simples declaracións de intencións.
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Resumo

A responsabilidade social empresarial (RSE) comeza a ser un dos ámbitos importantes 
dentro dunha empresa, como noutros días o foron a prevención de riscos laborais ou a 
calidade. No entanto, os estudos en entidades sen ánimo de lucro son escasos. Por tal motivo, 
este traballo pretende analizar e diagnosticar a RSE nunha asociación de empresarios 
galega. Neste sentido, considéranse os aspectos legais, identifícanse os grupos de interese 
mediante as matrices de importancia-influencia e impacto-probabilidade, lévase a cabo un 
diagnóstico de percepcións e cuantitativo da situación actual da entidade e, finalmente, 
realízase unha análise das súas debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades. As 
conclusións permiten determinar cales son os focos en termos de RSE que a organización 
pode mellorar no futuro.

Palabras chave: responsabilidade social empresarial, matriz importancia-influencia, 
matriz impacto-probabilidade, diagnóstico de percepcións, diagnóstico cuantitativo.

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming one of the most important fields in a 
company, as risk prevention and quality were years ago. However, there are not enough 
studies about non-profit organizations. This is the main reason why the present study will 
analyse the CSR in a Galician association of entrepreneurs. In this regard, several aspects 
can be considered: legal issues, stakeholders (importance-influence matrix and impact-
probability matrix), insight and quantitative study and, finally, the SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis. Conclusions determine where the focus 
in CSR terms should be in the future.

Keywords: Corporate social responsibility, Importance-influence matrix, Impact-
probability matrix, Insight study, Quantitative study.
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1. Introdución

A responsabilidade social empresarial (RSE) comeza a ser un dos ámbitos 
importantes dentro dunha empresa, como noutros días o foron a prevención de 
riscos laborais ou a calidade (Preziosa, 2005). Así, a maioría dos estudos de RSE 
dispoñibles son levados a cabo por empresas que queren mellorar a súa situación 
competitiva neste eido (Edvinsson e Malone, 1999).

Porén, a documentación relativa á RSE en organizacións sen ánimo de lucro é 
escasa (Lizcano e Moneva, 2004), pois de feito case todos os métodos propostos 
para a súa avaliación están enfocados cara a empresas (Muñoz, 2008). Por este 
motivo o noso estudo pretende analizar e diagnosticar a RSE nunha asociación 
de empresarios galega, que ten entre as súas principais funcións as de orientar, 
informar e formar as empresas socias en moitos dos ámbitos laborais e industriais 
do sector en cuestión.

En primeiro lugar teranse en conta os requisitos legais que debería seguir  
a asociación, tanto os obrigatorios como os que non o son. En segundo 
identificaranse os seus grupos de interese coas matrices importancia-influencia e 
impacto-probabilidade. Despois farase o diagnóstico de percepcións e cuantitativo 
da situación actual da entidade. Por último, analizaranse as debilidades, ameazas, 
fortalezas e oportunidades da entidade. Deste xeito, as conclusións poderán ser 
empregadas posteriormente para levar a cabo unha planificación de liñas de acción 
e medidas nesta materia.

2. Análise dos requisitos legais

2.1. Introdución

Cómpre analizarmos, como diciamos, dous tipos de normativa: a obrigatoria, 
en que cabe incluír a relativa á responsabilidade laboral, económica, de goberno 
corporativo e ambiental; e a que non é obrigatoria, no tocante á cal son importantes 
os acordos ou as normas de carácter internacional aplicables, como o Pacto 
Mundial, ISO, EFQM, OSHAS 18001, SA8000 etc.
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2.2. Normas obrigatorias

No ámbito da responsabilidade laboral, a asociación empresarial estudada cumpre 
os requisitos do Estatuto dos traballadores relativos á xornada laboral, o sala-
rio mínimo interprofesional, as vacacións e baixas, o dereito á folga etc. Ade-
mais, desenvolveu un Plan de acollida para que cando calquera traballador/a se  
incorpore á entidade obteña todo tipo de información canto ao tipo de contrato e a 
súa duración, o número de días de vacacións e como solicitalas, os días de asuntos 
propios etc. Por outro lado, aínda que non existe cota de reserva de discapacitados 
(Lei 39/2006), hai persoas contratadas en prácticas. Cóntase, así mesmo, cun Plan 
de prevención de riscos laborais que cumpre os mínimos legais (Lei 31/1995), 
e a maiores realízanse simulacros de incendios, obradoiros prácticos, primeiros  
auxilios etc. No relativo á acción sindical, esta é inexistente na organización, aínda 
que se cumpre a lei (Lei orgánica 11/1985).

No eido da responsabilidade económica e de goberno corporativo, por tratarse 
dunha sociedade sen ánimo de lucro, non se aplican as leis deste apartado das 
sociedades anónimas (Lei 62/2003). Por último, no tocante á responsabilidade 
ambiental aplícase o réxime de responsabilidade administrativa para a preven-
ción de danos ambientais, que se complementa con outras políticas de residuos  
voluntarias, de xeito que a asociación conta cun punto de reciclaxe de tóneres e 
pilas á disposición de todas as empresas do polígono.

2.3. Normas que non son obrigatorias

No referente ás normas que non son obrigatorias, cabe salientarmos tres plans 
voluntarios desenvolvidos pola entidade. En primeiro lugar, existe un plan integral 
para centralizar a xestión de residuos no parque empresarial que inclúe a recollida 
de cartón, plástico e madeira. En segundo lugar, hai un plan de mobilidade que 
estuda a adaptación da entrada do transporte público ao polígono, así como os 
desprazamentos dentro del. Por último, a asociación non conta cun sistema de 
calidade implantado, mais existe un protocolo interno de calidade sen certificar 
que consta de rexistro de entrada de circulares, rexistro de aulas etc.
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3. Identificación dos grupos de interese

3.1. Introdución

A identificación dos grupos de interese está baseada na xerarquización das 
partes interesadas (stakeholders) e dos seus riscos. Xa que logo, elaboráronse 
dúas matrices de priorización de partes interesadas seguindo dous criterios: 
importancia-influencia dos propios grupos de interese e impacto-probabilidade en 
relación cos riscos nas relacións con eles.

3.2. Matriz importancia-influencia

Con base nos parámetros de importancia e influencia as principais partes 
interesadas son as seguintes:

a) Xunta directiva (S1). É o eixe central da asociación, xestiona e fai funcionar 
a entidade. Localízase no grao máis alto da matriz (grao 3).

b) Comisións (S2). As empresas asociadas teñen una influencia de grao 1 no 
desenvolvemento da entidade, posto que levan a cabo o traballo.

c) Persoal de administración (S3). A xerencia ten tamén unha alta importancia 
(3) porque é a que leva a cabo a atención aos clientes.

d) Concello (S4). Ten unha importancia moderada (5), pois a propiedade das 
instalacións é súa. Ademais a entidade debe colaborar co Concello porque 
buscan fins comúns como a inserción laboral e o desenvolvemento da 
comarca.

e) Socios (S5). Teñen moita importancia porque son a verdadeira esencia da 
sociedade, pois achegan o capital da asociación. A súa influencia tamén é, 
por tanto, moi alta, de grao 3.

f) Outras entidades (S6). Existen relacións con outras entidades para levar a 
cabo accións conxuntas que doutra maneira sería difícil desenvolver desde o 
punto de vista económico. Sitúanse no grao 7.

g) Materias primas (S7). Dispor de auga, electricidade ou conexión á internet 
é indispensable na actualidade, aínda que a influencia das materias primas é 
baixa (grao 9).
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h) Servizos (S8). As entidades subcontratadas para levar a cabo proxectos por 
medio de subvencións son necesarias como arbitraxe para a súa xustificación 
(proxectos de viabilidade, plans estratéxicos etc.). A súa influencia é media 
(grao 6).

i) Competidor (S9). A asociación ten un competidor que é a comunidade de 
propietarios. Aínda que non presta servizos similares, ás veces os clientes 
poden chegar a confundirse e considerar prescindir formar parte da entidade. 
A súa importancia é de grao 3.

j) Centros educativos (S10). Dan a coñecer o polígono, mais, pola súa 
cantidade, teñen unha importancia e unha influencia baixa (grao 7). No 
caso dos centros de formación profesional a importancia é maior porque 
proporcionan alumnado de prácticas.

k) Consorcio (S11). Presenta unha importancia media e unha influencia baixa 
por non ter contacto directo cos clientes, aínda que axuda ao desenvolvemento 
de proxectos e servizos que proporcionan capital á entidade (grao 8).

l) Asociacións de veciños (S12). Teñen unha importancia media por acercar 
a cidadanía ao polígono, aínda que neste caso non sexa de uso comercial, 
salvo no caso de empresas de servizos, polo que a influencia é baixa (grao 8).

m) Sociedade en xeral (S13). De importancia baixa e influencia media (grao 4), 
posto que pode dar a coñecer e impulsar o parque empresarial e fornecelo de 
futuros traballadores.

n) Medios de comunicación (S14). Contan cunha importancia media e unha 
influencia alta, pois inténtase coidar a imaxe pública da asociación mediante 
un plan de comunicación e márketing. Ademais, no caso de publicidade 
negativa a influencia podería ser maior.

Todos e cada un dos grupos de interese anteriores son introducidos na matriz 
importancia-influencia, que permite identificar aqueles que teñen máis peso na 
entidade:
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Figura 1. Matriz importancia-influencia.

Pódese observar que os grupos de interese con alta importancia e influencia 
ocupan o cadro máis prioritario na xestión da RSE na empresa, e son os seguintes: 
xunta directiva, persoal de administración, socios e competencia.

3.3. Matriz impacto-probabilidade

Para completar a análise anterior, identificáronse os riscos que poden existir na 
relación cos grupos de interese analizados:

a) Os riscos relacionados coa xunta directiva, cun impacto e probabilidade 
elevados, son os seguintes: abandono da asociación por parte dalgún dos 
seus membros e desacordo da xunta directiva na toma de decisións que 
afecten á relación coas partes interesadas.

b) No relativo aos riscos das comisións, de impacto alto e probabilidade media, 
cabe citarmos, ao igual que no caso anterior, o abandono da asociación por 
parte dalgún dos seus membros e os desacordos coa xunta directiva.

c) O risco relacionado co persoal de administración, cun impacto alto e unha 
probabilidade baixa, é a perda de información pola perda dun posto de 
traballo.

d) Os riscos relacionados co Concello, de impacto medio e probabilidade baixa, 
poderían ser a perda do edificio e a perda das subvencións.

e) No relativo aos socios os riscos, cun impacto e unha probabilidade altos, son 
a falta de pagamento das cotas e a baixa dos socios.
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f) Os riscos para o caso doutras entidades e no tocante ás materias primas, en 
ambos os casos de impacto e probabilidade baixos, son a supresión da co-
laboración entre entidades, dunha parte; e, da outra, que fallen os provedores 
habituais de papel e tóner ou que se dea un fallo informático xeneralizado.

g) No eido dos servizos, cun impacto e probabilidade medios, figuran como ris-
cos a execución non satisfactoria do traballo contratado e o uso inapropiado 
da información confidencial.

h) Na relación coa comunidade de propietarios, competidora, tamén de impac-
to e probabilidade medios, cabe contarmos o risco de que se xeneralice a 
práctica de servizos solapados cos da asociación ou que a relación entre as 
dúas entidades sexa mala.

i) No relativo aos centros educativos, o risco máis importante sería que existise 
unha caída no número de estudantes de formación profesional, pois habería 
menos alumnado en prácticas e, xa que logo, menor número de profesionais 
cualificados para levaren a cabo as renovacións dos traballadores.

j) Por último, o risco no consorcio e na asociación de veciños é a posible perda 
de boa imaxe; o risco na sociedade é a posible corrupción empresarial no 
polígono ou o risco ambiental; e o risco nos medios de comunicación é que 
se publiquen informacións controvertidas sobre a entidade ou as empresas 
do polígono.

Tendo todo o anterior en conta pode desenvolverse a matriz impacto-probabilidade, 
da seguinte maneira:
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Figura 2. Matriz impacto-probabilidade.
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4. Diagnóstico da situación

4.1. Definición

O diagnóstico pretende dar unha aproximación á situación da RSE da asociación 
obxecto de estudo. Para levalo a cabo estúdanse os seguintes cuestionarios 
(Deputación Foral de Biscaia, 2007):

a) Cuestionario de diagnóstico de percepcións

b) Cuestionario de diagnóstico cuantitativo

4.2. Cuestionario de diagnóstico de percepcións

O cuestionario de diagnóstico de percepcións estrutúrase seguindo o modelo 
EFQM (Moreno Alego, 2007) de criterios de axentes (liderado, política e estratexia, 
persoas, alianzas e recursos, procesos) e de resultados (nos clientes, nas persoas, 
no medio, na sociedade e noutros grupos de interese).

No ámbito do liderado tivéronse en conta o coñecemento da RSE e a xestión 
do cambio, a cultura ética e de responsabilidade social, a conduta exemplar, o 
compromiso e o diálogo con grupos de interese.

Canto á política e a estratexia considerouse a identificación de responsabilidades 
legais e impactos económicos, sociais e ambientais; a xestión da RSE (diálogo cos 
grupos de interese, política –misión, visión e valores– e estratexia, medios, plan 
de xestión e mellora en RSE, participación de grupos de interese); a comunicación 
e a transparencia informativa (comunicación interna, información pública e 
promoción da sustentabilidade); e a estrutura do goberno empresarial.

No ámbito das persoas estudouse o recrutamento e as desvinculacións (creación 
de emprego, selección de persoal e desvinculacións); a estabilidade laboral, a 
remuneración, os incentivos e as sancións; o desenvolvemento persoal, tanto de 
competencias como profesional; a comunicación interna e a participación das 
persoas na mellora, a innovación, a toma de decisións e o capital; o clima laboral 
(xornada laboral, distribución de carga de traballo, conciliación da vida persoal 
e laboral, queixas e conflitos, recoñecemento e relacións interpersoais); a saúde 
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e seguridade laboral (prevención de riscos laborais na organización, mellora do 
contorno de traballo, extensión da prevención de riscos laborais, plans de resposta 
a emerxencias); as relacións coa representación dos traballadores; a diversidade e 
a igualdade de oportunidades (igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, 
persoas con discapacidade, persoas inmigrantes e colectivos desfavorecidos); e os 
dereitos humanos.

No relativo ás alianzas e os recursos tivéronse en conta as alianzas; os recursos 
económicos e financeiros (sistema de xestión económico-financeira, prácticas 
contables e mecanismos de auditoría, destino dos beneficios, selección de 
entidades financeiras e produtos de investimento); a infraestrutura e a tecnoloxía 
(infraestrutura, seguridade da información, uso de tecnoloxías innovadoras); 
as relacións coa competencia; as relacións coas administracións públicas 
(colaboración para o desenvolvemento sustentable local, fiscalidade responsable); 
e as relacións coa comunidade local (compromiso no longo prazo, colaboración 
con axentes locais, acción social, respecto dos valores da comunidade).

Canto aos procesos, tivéronse en conta a xestión dos procesos; a innovación 
(avances organizativos, deseño e desenvolvemento de produtos e servizos, 
produtos e servizos sustentables); o aprovisionamento e a subcontratación 
(decisión de subcontratación, preferencia de provedores locais, trato respectuoso 
aos provedores, fidelidade aos provedores); a produción e o respecto do medio 
(plans ambientais, redución dos impactos ambientais internos e externos, opcións 
loxísticas eficientes, protección dos hábitats); o márketing e a comercialización 
(información sobre produtos, publicidade honesta); as relacións cos clientes e 
a divulgación da RSE (esixencias específicas de clientes, trato respectuoso aos 
clientes, colaboración cos clientes, asesoramento aos clientes).

No campo dos resultados, en primeiro lugar, no que atinxe aos clientes 
consideráronse as medidas de percepción (colaboración cos clientes, información 
aos clientes e relación cos clientes) e os indicadores de rendemento (relación 
cos clientes e produtos e márketing). En segundo lugar, no tocante ás persoas 
estudáronse como medidas de percepción a motivación e o clima laboral; os 
recrutamentos e as desvinculacións; a remuneración e os beneficios sociais; os 
incentivos, os recoñecementos e as sancións; a capacitación e o desenvolvemento 
profesional; a participación; a comunicación; a prevención de riscos laborais e 
os dereitos humanos. Por último, nos indicadores de rendemento examinouse a 
creación, a estabilidade e a calidade do emprego; a remuneración e os beneficios 
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sociais; a formación e o desenvolvemento profesional; a participación e 
recoñecemento; o clima laboral; a seguridade e a saúde laboral e a integración.

Canto ao medio consideráronse como medidas de percepción a disposición á 
mellora e a imaxe e o impacto ambiental, e como indicadores de rendemento  
a planificación e xestión; o consumo de materias primas e enerxía; as emisións e os 
residuos; a protección da biodiversidade e os produtos ecolóxicos e sustentables.

Por último, na sociedade e outros grupos de interese tivéronse en conta como 
medidas de percepción as relacións coa comunidade e as organizacións sociais; as 
relacións cos accionistas e investidores; as relacións cos provedores; as relacións 
coa competencia e as relacións coas administracións públicas. E como indicadores 
de rendemento, o cumprimento da legalidade; a planificación e a xestión da 
RSE; o impacto na comunidade; a comunicación; as relacións cos provedores; a 
transparencia e o bo goberno.

Os criterios de axentes do cuestionario de diagnóstico de percepcións, tendo en 
conta cada un dos conceptos citados anteriormente, son os que se amosan na 
seguinte figura:

Figura 3. Criterios de axentes.

Como se observa no gráfico o punto máis feble é o de política e estratexia, cun 
valor medio de 6,64, seguido polo de procesos, cun valor de 7,05.
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No relativo aos criterios de resultados, os valores son os representados na seguinte 
figura:

Como se observa no eido dos criterios de resultados, os valores, todos inferiores 
a seis puntos, son moi baixos. Os peores resultados preséntanos os campos de 
medio (4,20) e de persoas (4,29).

4.3. Cuestionario de diagnóstico cuantitativo

No cuestionario de diagnóstico cuantitativo avaliáronse os indicadores de RSE 
que se presentan a seguir tendo en conta as fórmulas propostas na metodoloxía 
Xertatu (Deputación Foral de Biscaia, 2007): clientes, persoas, medio, sociedade 
e outros grupos de interese. A devandita avaliación foi feita para os anos: n, n-1 
e n-2.

Nos indicadores relativos aos clientes existen os de incremento de clientes e 
atención aos clientes, cuxos valores para os distintos anos poden ser observados 
na seguinte figura:

Figura 5. Indicadores de clientes.
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Como se observa na Figura 5, o incremento de clientes ten un valor aceptable no 
ano n (20%), pois é superior ao 15% establecido pola metodoloxía empregada, 
mais este valor é moi inferior para o ano n-1 (2%). Non obstante, a atención a 
clientes é moi boa.

Os indicadores relativos ás persoas que foron estudados son a creación neta 
de emprego; a estabilidade do cadro de persoal; a calidade dos contratos; o 
nivel salarial; o incremento salarial histórico; a contratación de persoas con 
discapacidade; a distribución de xénero no cadro de persoal; a distribución de 
xénero na dirección; os contratos indefinidos por xénero; o emprego de xente nova 
e maior e a inserción laboral.

Figura 6. Indicadores de persoas.

A Figura 6 mostra que os indicadores con mellores resultados en comparación 
cos óptimos da metodoloxía son estes: creación neta de emprego no ano n (20% 
fronte ao 6% de base); estabilidade do cadro de persoal (80% fronte ao 15%); 
contratación de persoas con discapacidade (60% fronte ao 2%); distribución 
de xénero no cadro de persoal (90% fronte ao 45%); distribución de xénero na 
dirección (100% fronte ao 45%); contratos indefinidos por xénero (100% fronte 
ao 45%) e emprego de xente nova e maior (400% fronte ao 70%). Pola contra, os 
peores valores veñen dados pola calidade dos contratos (50% fronte ao 82%); o 
nivel salarial (20% fronte ao 144%); o incremento salarial histórico (-25% fronte 
ao 5,27%) e inserción laboral (20% no ano n-1, mais 0% no ano n e n-2, fronte 
ao 2,15%).

No eido do medio foron estudados como indicadores o consumo de auga; o 
consumo de enerxía; os desprazamentos en vehículo privado; a produción de 
residuos (masa) e a taxa de reciclaxe (masa).
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Figura 7. Indicadores relativos ao medio.

A Figura 7 mostra os resultados para os indicadores relativos ao medio, cuxo 
resultado pode variar en función do tipo de empresa analizada: produción de 
residuos (1%) e taxa de reciclaxe (100%); e os peores: consumo de auga (0,6% 
fronte ao 0,10%), consumo de enerxía (8% fronte ao 1,5%) e desprazamentos en 
vehículo privado (100% fronte ao 0%).

Por último, no que ten a ver coa sociedade e outros grupos de interese podemos 
destacar os seguintes indicadores: eficacia do sistema de xestión de RSE; efecto 
no emprego da comarca; diversificación de clientes; relacións cos axentes locais; 
acción social (mecenado); sensibilización en sustentabilidade; condicións de 
pagamento; diversificación dos provedores e fidelidade aos provedores.

Figura 8. Indicadores relativos á sociedade e outros grupos de interese.
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Finalmente, na Figura 8 móstranse os valores dos indicadores da sociedade e 
doutros grupos de interese. Os que presentan resultados mellores son diversificación 
dos clientes (100% fronte ao 26,2%); acción social ou mecenado (1,61% fronte 
a 0,15%); sensibilización en sustentabilidade (150 fronte a 2) e condicións de 
pagamento (28 fronte a 0). Pola contra, cos resultados peores temos a eficacia no 
sistema de xestión de RSE (50% fronte a 90%) e as relacións cos axentes locais 
(3 fronte a 5).

Por tanto, os puntos febles desta asociación empresarial en relación coa RSE son a 
calidade dos contratos; o nivel salarial; o incremento salarial histórico; a inserción 
laboral; o consumo de auga e de enerxía; os desprazamentos en vehículo privado 
e a relación cos axentes locais. Estes serán os puntos máis importantes á hora de 
levar a cabo un plan de RSE na entidade.

5. Análise DAFO

Coa intención de visualizar e resumir a súa situación actual, deseñouse a matriz 
DAFO (de debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades) da organización 
obxecto de estudo:

debIlIdAdes

• Dependencia dos socios

  • Limitación xeográfica

 • Ausencia de certificación (PRL, calidade,   

    medio etc.)

 • Dependencia das instalacións municipais

FortAlezAs

• Integración nun sistema de asociacións

• Colaboración con diversas empresas que  

posibilita alianzas estratéxicas

• Toma de decisións participativa

• Carteira de clientes sólida (boa imaxe)

AmeAzAs

• Crise económica empresarial

• Inmobilismo tradicional empresarial

• Diverxencia de intereses entre as empresas

  e a asociación

• Cambios lexislativos

oportunIdAdes

• Posibilidade de diferenciación empresarial

  grazas á RSE

• Formación e información

• Cambio de mentalidade en empresas novas

• Mellora continua (calidade, medio, RSE,

  formación etc.)

Figura 9. Matriz DAFO
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A asociación está preparada para enfrontarse ás súas ameazas, porque os seus 
produtos e servizos ofrecen un bo resultado e achegan diferenzas estratéxicas 
a respecto dos posibles competidores. Do mesmo xeito, ten que ir á procura de 
clientes, asociados ou colaboradores que fornezan valor, e protexer aqueles con 
que xa conta fronte ás ameazas identificadas. Neste sentido, coa intención de paliar 
as posibles ameazas, a asociación debe reforzar o seu labor de concienciación, 
divulgación, información e promoción; mellorar os vínculos que xa ten e ampliar, 
se for posible, a súa carteira de asociados.

Doutra parte, debe aproveitar as oportunidades de que dispón realizando unha 
forte aposta por si mesma. Esta organización ten no seu poder a decisión de 
complementar o seu estilo de xestión coa incorporación de novas formas de proceder 
tanto internas (mapas e rexistros de procesos, homologacións, certificados etc.) 
como externas (novas formas de promoción, ampliación do catálogo de produtos, 
ampliación de alianzas estratéxicas etc.).

Así pois, a entidade debe adquirir o compromiso e a actitude e a preparación 
axeitadas para enfrontar un contorno cambiante, na procura de se adaptar ás novas 
demandas do mercado e ofrecer, se for preciso, novos produtos, asumindo novos 
retos no seu campo, pensando nunha estratexia de reorientación, sen perder de 
vista en ningún caso o saber facer e a orientación de cara á excelencia.

6. Conclusións

No estudo analizouse a situación dunha organización sen ánimo de lucro, como 
é unha asociación empresarial nun polígono galego, en relación coa RSE. Para a 
devandita análise tivéronse en conta os aspectos legais, a identificación dos grupos 
de interese, o diagnóstico de percepcións e a análise das debilidades, ameazas, 
fortalezas e oportunidades da entidade. Detectáronse como grupos de interese 
con alta importancia e influencia a xunta directiva, o persoal de administración, 
os socios e a competencia. Os socios e a xunta directiva son os que teñen a maior 
influencia, impacto e probabilidade.

Por outro lado, os puntos febles da asociación empresarial en relación coa RSE 
son a calidade dos contratos; o nivel salarial; o incremento salarial histórico; a 
inserción laboral; o consumo de auga e de enerxía; os desprazamentos en vehículo 
privado e a relación cos axentes locais. Estes serán os puntos máis importantes á 
hora de levar a cabo un plan de RSE na entidade.
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Da análise DAFO dedúcese que a organización debe prepararse para un contorno 
cambiante, procurar adaptarse ás novas demandas e orientarse cara á excelencia 
en todos os ámbitos.

Todas estas conclusións poderán ser usadas como punto de partida para levar a 
cabo unha reestruturación da asociación no eido da RSE, o cal lle permitirá vencer 
a barreira cos seus competidores.
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Resumo

A idea do artigo é extraer as condicións formais que se impoñen actualmente para que 
un despedimento obxectivo, baseado en causas económicas, técnicas, organizativas ou 
de produción, sexa declarado procedente: desde a comunicación por escrito até a posta 
a disposición da indemnización, pasando polo aviso previo e, sobre todo, pola esixencia 
da notificación aos representantes dos traballadores [esixencia «creada» polo Tribunal 
Supremo en función dunha interpretación do artigo 53.1.c) do Estatuto dos traballadores].

Palabras chave: despedimento obxectivo, procedencia, requisitos formais, comunicación, 
indemnización.

Abstract

The idea of this paper is to extract what are the formal conditions currently imposed for an 
objective dismissal, based on causes economic, technical, organizational or production, 
being declared just cause: the notice, the communication in writing, the availability of the 
compensation as well as the requirement of notification to the workers’ representatives 
[requirement “created” by the Supreme Court on the basis of an interpretation about 
article 53.1.c) of Workers’ Statute].

Keywords: Objective dismissal, Just cause, Formal conditions, Notice, Compensation.
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1. Unha aproximación ao tema

O tema central deste artigo consiste en se formular cales son os requisitos formais 
que actualmente ten que cumprir algún dos despedimentos cualificados como 
obxectivos, previstos no artigo 52 do Estatuto dos traballadores (en diante ET), 
para ser considerado procedente e evitar incorrer nun vicio de forma que conduza 
á súa improcedencia. O motivo é que, cando menos en aparencia, as condicións 
impostas son tres en exclusiva, recollidas no artigo 53.1 e 4, parágrafo oitavo, do 
ET1:

a) A comunicación por escrito ao/á traballador/a en que se exprese a causa (a 
coñecida como carta de despedimento).

b) A posta á disposición do/a traballador/a, simultaneamente á entrega da 
comunicación escrita, da indemnización de vinte días por ano de servizo, en 
que se ratearán por meses os períodos de tempo inferiores a un ano e cun 
máximo de doce mensualidades.

c) E a concesión dun prazo de aviso previo de quince días, computado desde a 
entrega da comunicación persoal ao/á traballador/a, até a extinción do contrato 
de traballo.

1 Artigo 53. Forma e efectos da extinción por causas obxectivas:

1. A adopción do acordo de extinción ao abeiro do previsto no artigo anterior esixe a observancia dos seguintes 
requisitos:

a) Comunicación escrita ao traballador en que se exprese a causa.

b) Pór á disposición do traballador, simultaneamente á entrega da comunicación escrita, a indemnización de 
vinte días por ano de servizo, rateándose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano e cun máximo  
de doce mensualidades.

Cando a decisión extintiva se fundar no artigo 52.c) desta lei, con alegación de causa económica, e como 
consecuencia de tal situación económica non se puider pór á disposición do traballador a indemnización a que se 
refire o parágrafo anterior, o empresario, facéndoo constar na comunicación escrita, poderá deixar de facelo, sen 
prexuízo do dereito do traballador de esixir daquel o seu aboamento cando tiver efectividade a decisión extintiva.

c) Concesión dun prazo de aviso previo de quince días, computado desde a entrega da comunicación persoal ao 
traballador até a extinción do contrato de traballo. No suposto previsto no artigo 52.c), do escrito de aviso previo 
darase copia á representación legal dos traballadores para o seu coñecemento. (...)

4. (...) c) (...) Non obstante, a non concesión do aviso previo ou o erro escusable no cálculo da indemnización 
non determinará a improcedencia do despedimento, sen prexuízo da obriga do empresario de aboar os salarios 
correspondentes ao devandito período ou ao pagamento da indemnización na contía correcta, con independencia 
dos demais efectos que procedan.
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Aínda que iso é o que semella, repito, hai un novo requisito introducido 
xurisprudencialmente que se centra en esixir a comunicación dos despedimentos  
obxectivos aos representantes dos traballadores, de xeito que o incumprimento 
desta esixencia terá que comportar a declaración do despedimento practicado 
como improcedente por vulneración formal, e, con iso, as consecuencias  
enumeradas no artigo 56.1 do ET2: a escolla dos empresarios entre a indemnización 
(que supón a extinción definitiva da relación laboral) ou a readmisión e, alén 
diso, o aboamento dos salarios de tramitación. Todo isto pola remisión efectuada 
no artigo 53.5 do mesmo texto3, que, non obstante, sinala dúas particularidades 
moi importantes e lóxicas: se se opta pola indemnización, descontarase o  
percibido anticipadamente; e, de optarse pola readmisión, a persoa despedida terá 
que devolver o percibido.

Sexa como for, a relevancia deste requisito xudicial, que non estatutario –e sobre 
este punto volverase na última epígrafe deste artigo–, é categórica, porque antes 
determinaba a nulidade do despedimento por incumprimento da forma. Así 
foi na primeira resolución que analizou o valor da falta de entrega da carta de 
despedimento obxectivo4, a Sentenza do Tribunal Supremo do 7 de marzo de 
2011, ditada no recurso de casación para unificación da doutrina n.º 2965/10, 

2 Artigo 56. Despedimento improcedente: 

1. Cando o despedimento sexa declarado improcedente, o empresario, no prazo de cinco días desde a notificación 
da sentenza, poderá optar entre a readmisión do traballador ou o aboamento dunha indemnización equivalente a 
trinta e tres días de salario por ano de servizo, rateándose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano, até 
un máximo de vinte e catro mensualidades. A opción pola indemnización determinará a extinción do contrato de 
traballo, que se entenderá producida na data do cesamento efectivo no traballo.
3 Artigo 53. Forma e efectos da extinción por causas obxectivas:

5. A cualificación pola autoridade xudicial da nulidade, procedencia ou improcedencia da decisión extintiva 
producirá iguais efectos que os indicados para o despedimento disciplinario, coas seguintes modificacións:

a) No caso de procedencia, o traballador terá dereito á indemnización prevista no punto 1 deste artigo, 
consolidándoa se a recibise, e entenderase en situación de desemprego por causa a el non imputable.

b) Se a extinción se declara improcedente e o empresario procede á readmisión, o traballador deberá 
reintegrarlle a indemnización percibida. No caso de substitución da readmisión por compensación 
económica, deducirase desta o importe da devandita indemnización.

4 A pesar de haber un precedente, a Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de abril de 2007, recurso de casación 
para a unificación da doutrina 4781/05, a doutrina xurisprudencial consolídase e xeneralízase a través da citada 
no texto.
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onde, ademais, se dá un salto lóxico, pois a pesar do teor do artigo 52.c) do ET5 

proclámase que «hai un erro na redacción deste precepto, pois a copia que debe 
facilitárselles aos representantes dos traballadores non é a do aviso previo, que non 
é en si mesma unha comunicación do despedimento, senón unha parte do contido 
da comunicación do cesamento». Con todo, agora polo xogo do artigo 122.3 da 
Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social, a cualificación é 
de mera improcedencia, tal e como indicaba anteriormente.

Esta liña xurisprudencial foi seguida por outros pronunciamentos máis recentes, 
que foron consolidando o requisito da entrega da carta de despedimento non só 
no Alto Tribunal5, senón nos diferentes tribunais supremos de xustiza –nalgúns 
mesmo con anterioridade7–, advertindo que o requisito comporta en caso de 
incumprimento a declaración como improcedente do despedimento, aínda que se 
centran en determinar en que circunstancias se pode ter por satisfeita tal esixencia.

En definitiva, este artigo científico tenta expor de maneira sistemática os catro 
requisitos que debe cumprir un despedimento obxectivo, tramitado a través da 
letra c) do artigo 52 do ET após a súa valoración por parte da xurisprudencia.

5 Artigo 53.1.c) do ET: «No suposto previsto no artigo 52.c), do escrito de aviso previo darase copia á 
representación legal dos traballadores para o seu coñecemento».
6  Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 8 de novembro de 2012, recurso de casación para a unificación da 
doutrina 364/11.
7 Por todas, véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 19 de xaneiro de 2012, recurso 
n.º 5407/11; e mais as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 19 de xaneiro de 2011,  
recurso n.º 4159/10, e do 17 de abril de 2009, recurso n.º 459/09.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 113-128

LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO118

2. O despedimento obxectivo e os seus requisitos formais

2.1. Concepto de despedimento obxectivo

Partindo de que no noso ordenamento xurídico o despedimento é sempre causal, 
posto que require a concorrencia dun motivo para se acordar, dentro da institución 
que conforma os despedimentos pódense distinguir tres grandes grupos en 
atención –precisamente– ao motivo que subxace:

a) O disciplinario (artigo 49 do ET), caracterizado por se atribuír a extinción a 
un ilícito laboral do/a traballador/a (é un despedimento cuxo culpable é a persoa 
sancionada).

b) O obxectivo (artigo 52 do ET), cuxa denominación semella anunciar que se 
trata de circunstancias alleas aos traballadores, non culpables. Porén, non sempre é 
así, xa que nalgún suposto pode producirse por causas atribuíbles aos empregados 
(inasistencia, por exemplo).

c) O colectivo (artigo 51 do ET), que se caracteriza, en principio, pola concorrencia 
de dous requisitos fundamentais:

– un, que podería cualificarse de cualitativo, é a causa pola que se adopta a 
medida, isto é, polas causas económicas, técnicas, organizativas ou de 
produción do artigo 52.c);

– e outro, que podería cualificarse de cuantitativo, é o alcance persoal da medida 
extintiva, isto é, que supere determinados limiares numéricos previstos no 
artigo estatutario dedicado a este despedimento.

Por tanto e en esencia, o despedimento colectivo é un despedimento por causas 
obxectivas da letra c) do artigo 52 do ET que ten unha repercusión determinada no 
cadro de persoal da empresa8.

8 Cfr. De cAstro MeJuto, l. f. (2012) «Los trabajadores temporales ante el despido colectivo. Régimen, 
supuestos y fraude» Revista Técnico Laboral 133, p. 350.
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Á marxe do aserto anterior e dos elementos delimitadores de cada grupo, que 
excederán dun escrito como este, para os fins que interesan aquí o relevante é o 
despedimento obxectivo e, en particular, o habilitado pola letra c) do artigo 52 
citado, aquel que se fundamenta en causas económicas, técnicas, organizativas ou 
de produción.

Certo é que hoxe a definición de cada unha destas causas non se localiza xa no 
artigo 52, senón no 51, dedicado ao despedimento colectivo e, tamén, que sufriron 
unha transformación radical nestes últimos anos no sentido de facilitar o seu 
recurso, dulcificando a proba correspondente á súa xustificación empresarial. De 
feito, e sen afondar na evolución destas definicións, que progresivamente foron 
flexibilizando e provendo o seu emprego9, a súa razón de ser exprésase na propia 
exposición de motivos do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas 
urxentes para a reforma do mercado laboral10:

A reforma aposta polo equilibrio na regulación das nosas relacións de traballo: equilibrio 
entre a flexibilidade interna e a externa; entre a regulación da contratación indefinida e a 
temporal, a da mobilidade interna na empresa e a dos mecanismos extintivos do contrato 
de traballo; entre as tutelas que operan no contrato de traballo e as que operan no mercado 
de traballo, etc. O obxectivo é a flexiseguridade. Con esta finalidade, este real decreto 
lei recolle un conxunto coherente de medidas que pretenden (...) favorecer a eficiencia 
do mercado de traballo como elemento vinculado á redución da dualidade laboral, con 
medidas que afectan principalmente a extinción de contratos de traballo (capítulo IV).

Isto combínase cunha reforma radical –apuntábao antes– sobre a proba (e control 
xudicial) das causas que xustifican o despedimento obxectivo, ao se recoñecer 
tamén na exposición de motivos11 o seguinte:

A lei cínguese agora a delimitar as causas económicas, técnicas, organizativas ou 
produtivas que xustifican estes despedimentos, e suprímense outras referencias 
normativas que introducían elementos de incerteza. Máis alá do concreto teor legal 
incorporado por diversas reformas desde a Lei 11/1994, do 19 de maio, pola que se 
modifican determinados artigos do Estatuto dos traballadores, e do texto articulado 

9 Excede os termos dun escrito destas características, mais, en todo caso, sobre o particular pode consultarse 
ferNáNDez lóPez, M. f. (2012) «La reforma del régimen del despido por la vía de reducción de sus costes» 
Revista de Derecho Social 57, pp. 199-208.
10 Epígrafe II, parágrafo segundo, da exposición de motivos.
11 Epígrafe V, parágrafo oitavo, da exposición de motivos.
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da Lei de procedemento laboral e da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, 
tales referencias incorporaban proxeccións de futuro, de imposible proba, e unha 
valoración finalista destes despedimentos, que deu lugar a que os tribunais realizasen, 
en numerosas ocasións, xuízos de oportunidade relativos á xestión da empresa. Agora 
queda claro que o control xudicial destes despedimentos se debe cinguir a unha 
valoración sobre a concorrencia duns feitos: as causas. 

En definitiva e como se puxo de relevo nalgunha ocasión12, o máis destacado da 
regulación actual –logo das dúas últimas reformas– no ámbito dos despedimentos 
obxectivos é a lasitude con que se consideran agora as causas económicas, técnicas, 
organizativas e de produción que poden dar lugar á extinción dos contratos 
de traballo. Fronte á regulación anterior, que se centraba na razoabilidade ou 
instrumentalidade da medida, en que había que probar que a extinción do contrato 
de traballo contribuía á superación da situación económica negativa, agora «salvo 
supostos especiais e de características peculiares, abonda con acreditar a existencia 
de perdas continuadas e cuantiosas para estimar que a amortización de postos de 
traballo contribúe a superar a situación de crise económica. E non corresponde 
á empresa a carga de probar que a medida adoptada era suficiente para superar a 
crise, nin que se adoptaban outras medidas que garantían a superación da crise»13.

2.2. Requisitos formais do despedimento obxectivo

2.2.1. A comunicación por escrito

A comunicación por escrito a que se refire o artigo 53.1.a) do ET debe cualificarse 
como carta de despedimento, que ten que cumprir todos os requisitos marcados 
para calquera outra notificación dunha extinción, porque, malia que só se esixe 
manifestar a causa do despedimento («comunicación escrita ao traballador en 
que se exprese a causa», di o precepto), terá que manifestar tamén os feitos que 

12  Véxase in extenso MuNíN sáNchez, l. M. (2012) «Las causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción en los despidos objetivos y colectivos» Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
A Coruña XVI, p. 148 e ss.

13 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 11 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da 
doutrina 730/07.
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o motivan, condición necesaria para que os traballadores poidan exercer con 
garantías o seu dereito a impugnaren o despedimento14, á parte de fixar a súa data 
de efectividade.

Esas esixencias (comunicación escrita, feitos fundamentadores e data de 
despedimento) responden á tripla finalidade de proporcionar coñecemento dos 
feitos para poder impugnalos sen indefensión, de determinar os motivos da 
posible oposición e de proceder á delimitación fáctica dunha posible controversia 
xudicial. Xa que logo, o requisito foi considerado sempre como dotado de carácter 
ad solemnitatem e como comportador da necesidade de que na notificación do 
despedimento se describan os feitos que integran a causa da decisión empresarial, 
en termos de axeitado detalle cronolóxico, cuantitativo e circunstancial, que  
–sen chegar a un rexeitable sacramentalismo– permitan aos traballadores aprestar 
os medios adecuados de defensa. Isto faise imposible tanto nos supostos de 
acentuado laconismo narrativo como nos de imprecisións ou vaguidades que, 
obviamente, levan a un claro desamparo procesual15.

Sobre este aspecto (carta de despedimento) é esencial a data de efectividade, 
porque será a que determine o dies a quo para computar o prazo de vinte días de 
caducidade (artigo 103 da Lei reguladora da xurisdición social16). Problemas á 
parte –que levan sido numerosos, mais rebordan os límites deste artigo–, resulta 
interesante cuestionarse que é o que ocorre cando existe unha diferenza entre a 
expedición da comunicación do despedimento e a recepción polo/a traballador/a 
da carta, cando foi remitida e non entregada en man. Neste caso «o máis que pode 
derivarse da dita circunstancia é o dereito do traballador a que o despedimento 
se entenda producido no momento da recepción, para os efectos de reclamar a 

14  Véxase MArtíN VAlVerDe, A.; roDríGuez-sAñuDo Gutiérrez, f. e GArcíA MurciA, J. (2012) Derecho del 
trabajo. Madrid, Tecnos, pp. 733-734.

15 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 29 de setembro de 1979, Repertorio de jurisprudencia de 
Aranzadi 3701; 21 de maio de 1976, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 3359; 11 de maio de 1977, 
Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 2616; 16 de novembro de 1982, Repertorio de jurisprudencia de 
Aranzadi 2418; 30 de abril de 1990 Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 3512; 28 de abril de 1997, 
recurso de casación para a unificación da doutrina 1076/96; e 16 de xaneiro de 2009, recurso de casación para a 
unificación da doutrina 4165/07.

16 Art. 103.1 da Lei reguladora da xurisdición social:

1. O traballador poderá reclamar contra o despedimento, dentro dos vinte días hábiles seguintes a aquel en que 
se produciu. O dito prazo será de caducidade para todos os efectos e non se computarán os sábados, domingos e 
os festivos na sede do órgano xurisdicional.
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retribución correspondente ao tempo anterior e do cómputo do prazo para exercitar 
a súa acción contra aquel»17.

Puidera pensarse que esta circunstancia só se pode producir nos supostos de 
despedimento disciplinario, o cal non é certo, dado que o aviso previo que ten que 
mediar entre a decisión comunicada do despedimento e a súa eficacia (quince días) 
pode substituírse polo seu equivalente económico, de modo que podería acontecer 
que un despedimento obxectivo por causas económicas, técnicas, organizativas ou 
de produción fose notificado o mesmo día que ten eficacia.

2.2.2. A posta a disposición da indemnización

O segundo requisito formal é o de «poñer á disposición do traballador, 
simultaneamente á entrega da comunicación escrita, a indemnización de vinte días 
por ano de servizo, rateándose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano e 
cun máximo de doce mensualidades». A súa hermenéutica ofrece dificultades que 
levan suscitado non poucas discusións na práctica, porque en múltiplas ocasións 
chegaron a confundirse tres verbos que fan referencia a tres situacións diferentes, 
posto que non é o mesmo entregar, pór a disposición ou ofrecer.

Son tres accións que van de máis a menos, de tal forma que mentres a primeira 
require que o/a traballador/a chegue a coller os cartos ou o medio de pagamento, 
porque a súa primeira acepción segundo o Dicionario da Real Academia Galega18 

é ‘dar ou poñer [algo ou alguén] en poder ou baixo o coidado ou vontade doutro’; 
a segunda só necesita que se adopten por parte do/a empresario/a as prevencións 
necesarias para que o/a traballador/a, se o considerar oportuno, poida facerse con 
aqueles; e a terceira significa un grao menor, tendo en conta que a súa primeira 
acepción –segundo o mesmo dicionario19– é ‘prometer dar ou facer [algo]’, mais 
non facelo neste momento, que é o que esixe o precepto. 

17 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 12 de xuño de 1976, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 
3509; e 30 de xaneiro de 1989, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 316.

18 Pódese consultar en liña no enderezo web <http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/inicio.do>.

19 Ídem.
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En concreto, a xurisprudencia ten indicado que non abonda coa simple oferta da 
entrega da cantidade expresada na comunicación, xa que con iso o/a traballador/a 
«non tivo ningunha posibilidade de dispor da cantidade a que legalmente tiña 
dereito no mesmo momento en que se lle entregou a comunicación escrita, nin a 
referida cantidade saíra do patrimonio do demandado»20. Noutras palabras, non 
é suficiente unha oferta na carta sen un intento efectivo de entrega do medio de 
pagamento en que se recollan as cantidades indemnizatorias (por exemplo, os 
cheques ou os cartos en efectivo); de tal forma que «o mandato legal só pode 
entenderse cumprido se, no mesmo acto en que o traballador se sabe despedido e 
sen solución de continuidade, sen precisión doutro trámite nin calquera quefacer 
complementario, el dispón efectivamente do importe en diñeiro a que ascende 
a indemnización que a lei lle confire»21  . O dito implica que a simple oferta non 
é suficiente, mais tampouco se pode esixir a entrega efectiva, abondará con que 
se producise a posta a disposición, que se fará efectiva caso de o/a traballador/a 
decidir aceptar a entrega.

O outro aspecto que cómpre tratar nesta epígrafe é, precisamente, o tema da 
indemnización e a súa suficiencia, porque para os fins da cualificación do 
despedimento como improcedente é necesario distinguir entre a consignación 
insuficiente por erro escusable e a consignación insuficiente por neglixencia ou 
erro inescusable. O motivo é que na práctica se produce en multitude de ocasións 
un erro (unha diferenza) entre a cantidade indemnizatoria posta á disposición dos 
traballadores e a que realmente lles correspondía. Esta diferenza pode deberse 
a diversas causas: unhas, voluntarias, pois os empresarios deciden non pór a 
disposición a totalidade da cantidade ou entregala reducida; e outras, involuntarias, 
ao se confundir a antigüidade, producirse un erro de cálculo etc.

A transcendencia é enorme, dado que «o erro escusable no cálculo da indemniza-
ción non determinará a improcedencia do despedimento, sen prexuízo da obriga 
do empresario (...) ao pagamento da indemnización na contía correcta, con inde-
pendencia dos demais efectos que procedan» (art. 53.4, parágrafo oitavo, do ET); 

20 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 23 de abril de 2001, recurso de casación para a unificación da 
doutrina 1915/00; e 2 de novembro de 2005, recurso de casación para a unificación da doutrina 2939/04.

21 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 26 de xullo de 2005, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 760/04; 23 de setembro de 2005, recurso de casación para a unificación da doutrina 3757/04; 13 de 
outubro de 2005, recurso de casación para a unificación da doutrina 8010/04; e 2 de novembro de 2005, recurso 
de casación para a unificación da doutrina 2939/04.
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a contrario sensu, se o erro non é escusable e se trata de entregar menos indem-
nización, o despedimento será declarado improcedente.

Por tanto, é decisivo determinar a natureza do erro cometido, no seu caso. Ao 
respecto é orientativa –media identidade de razón– a doutrina sentada a propósito 
do suposto da consignación indemnizatoria que «conxela» os salarios de trámite 
no antigo «despedimento exprés» –agora desaparecido tras o Real decreto lei 
3/2012, do 10 de febreiro– da anterior redacción do artigo 56.2 do ET22. Nela 
afirmábase que unha interpretación «excesivamente rigorista e pechada» do 
precepto estatutario, «no sentido de que só sería efectiva unha consignación de 
total equivalencia co importe da indemnización e dos salarios de tramitación, 
suporía a inaplicación da norma na maioría das ocasións», de forma que o «criterio 
da boa fe debe presidir o entendemento e a aplicación do precepto» e «cando 
o empresario cometa un erro de cálculo que poida cualificarse como escusable, 
deben aceptarse as consecuencias que o Estatuto dos traballadores fai derivar do 
ofrecemento e a consignación»22  . 

Para pescudar se nos atopamos ante un erro dun ou doutro carácter (escusable ou 
non) a xurisprudencia acode a diversos indicios, que poderían axudar no labor de 
discernir uns casos e outros24. Sen ánimo exhaustivo, poden citarse:

22 O «despedimento exprés» é unha expresión referida á limitación do aboamento de salarios por parte dos 
empresarios en caso de recoñecemento da improcedencia e consignación da correspondente indemnización. Antes 
do 11 de febreiro de 2012, o artigo 56 do ET, ao se referir ao despedimento improcedente, prevía a posibilidade 
de que os empresarios recoñecesen a improcedencia do despedimento e ofrecesen a indemnización prevista 
legalmente, depositándoa no xulgado do social á disposición dos traballadores e poñéndoo en coñecemento 
destes. De proceder así, a cantidade correspondente aos salarios de tramitación ficaba limitada aos salarios 
devindicados desde a data do despedimento até a do depósito da indemnización no xulgado do social, salvo que 
o dito depósito se realizase nas corenta e oito horas seguintes ao despedimento, en cuxo caso non se devindicaba 
cantidade ningunha por salarios de trámite. Cfr. De cAstro MeJuto, L. F. (2011) «Doctrina general acerca de la 
consignación suspensiva de los salarios de tramitación» Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de A Coruña XV, pp. 271-282.

23 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 26 de xaneiro de 2006, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 3813/04; 28 de febreiro de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina 121/05; 24 de 
outubro de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina 2154/05; 13 de novembro de 2006, recurso 
de casación para a unificación da doutrina 3110/05; e 27 de xuño de 2007, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 1008/06.

24 Sobre o particular, resulta ilustrativa a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 14 de xuño de 
2010, recurso n.º 1009/10.
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a) a escasa contía da diferenza e a coincidencia no cálculo por parte da empresa 
e o xulgado na sentenza de instancia25;

b) a dificultade «xurídica» do cálculo das indemnizacións en supostos en que os 
conceptos ou elementos para computar poidan dar lugar a unha «discrepan-
cia razoable»26  ;

c) a dificultade xurídica de cualificar como salarial as opcións de compra de ac-
cións subscritas por un/ha traballador/a27;

d) cando o que se discute é a antigüidade computable nos supostos de recoñece-
mento do tempo traballado para anteriores empresas, mais sen mediar sub-
rogación e sen que pactase que aquel recoñecemento o fose para todos os 
efectos28;

e) cando haxa que ponderar a incidencia dunha nova táboa retributiva29;

f) ou, finalmente, no caso dos denominados «bonus»30.

2.2.3. O aviso previo do despedimento

A adopción do acordo de extinción do contrato por causas obxectivas esixe a 
observancia, entre outros requisitos, do relativo a conceder un prazo de aviso 
previo de quince días, computado desde a comunicación persoal aos traballadores, 
até a extinción do contrato de traballo [artigo 51.1.c) do ET]; e de que durante tal 
período de aviso previo, en que o contrato segue vixente, os traballadores teñan 

25 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 24 de abril de 2000, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 308/99.
26 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 25 de maio de 2006, recurso de casación para a unificación da 
doutrina 1107/05; e 26 de xaneiro de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina 3813/04.
27 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 26 de xaneiro de 2006, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 3813/04.
28 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 13 de novembro de 2006, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 3110/05.
29 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 19 de xuño de 2003, recurso de casación para a unificación da 
doutrina 3673/02; e 25 de maio de 2006, recurso de casación para a unificación da doutrina 1107/05.
30 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 28 de febreiro de 2006, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 121/05.
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dereito, sen perda da súa retribución, a unha licenza de seis horas semanais co fin 
de procuraren un novo emprego.

A non concesión deste período de aviso previo, aínda que non cualifica a extinción 
como improcedente, obriga os empresarios a aboaren os salarios correspondentes 
a esa quincena. Así o dispón o citado artigo 53.4, parágrafo oitavo, do ET: «a non 
concesión do aviso previo (...) non determinará a improcedencia do despedimento, 
sen prexuízo da obriga do empresario de aboar os salarios correspondentes a ese 
período».

2.2.4. A comunicación aos representantes dos traballadores

Finalmente, achámonos ante o requisito creado pola xurisprudencia con base 
nunha interpretación do artigo 53.1.c), último inciso, do ET [«No suposto previsto 
no artigo 52.c), do escrito de aviso previo darase copia á representación legal 
dos traballadores para o seu coñecemento»], porque se entende obrigado que as 
cartas de despedimento obxectivo por algunha das causas do artigo 52.c) do texto 
estatutario deben ser comunicadas tamén aos representantes dos traballadores, 
para o seu control.

A Sentenza do Tribunal Supremo do 7 de marzo de 2011, ditada no recurso de 
casación para a unificación da doutrina n.º 2965/10, é a que consolida esta liña31

que parte –ao meu entender– dunha interpretación forzada do precepto citado:

(...) como ten sinalado a doutrina científica, hai un erro na redacción deste precepto, 
pois a copia que se debe facilitar aos representantes dos traballadores non é a do aviso 
previo, que non é en si mesma unha comunicación do despedimento, senón unha parte 
do contido da comunicación do cesamento. Por tanto, a esixencia de información aos 
representantes sindicais do artigo 53.1.c) do Estatuto dos traballadores non se refire 
ao aviso previo, senón á comunicación do despedimento da alínea a) deste número; 
comunicación en que debe exporse a causa da decisión extintiva e en que normalmente, 
á parte desta mención preceptiva da causa, deben conterse tamén as referencias á 
concesión do aviso previo e a posta a disposición da indemnización, aínda que o aviso 
previo podería non se incluír na comunicación.

31 Iniciada en 2007, coa Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de abril de 2007, recurso de casación para a 
unificación da doutrina 4781/05.
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Noutras palabras, esíxese unha copia da carta de despedimento para os 
representantes dos traballadores, ou en caso contrario o despedimento será 
cualificado como improcedente. Tal necesidade vincúlase a un control que tales 
representantes deben de efectuar sobre os despedimentos obxectivos, porque a 
información que lles proporciona o/a empresario/a32:

(...) é unha peza esencial do sistema legal de control da distinción institucional entre 
o despedimento colectivo e o obxectivo. Sen unha información desta clase, que ten 
necesariamente que centralizarse na representación unitaria dos traballadores, estes 
terán importantes dificultades para coñecer a situación da empresa con vistas á 
correcta utilización da vía do despedimento obxectivo económico e, por tanto, será 
moi difícil acreditar a eventual superación dos límites cuantitativos para efectos de 
manter no proceso a causa de nulidade da alínea d) do número 2 do artigo 122 da Lei 
de procedemento laboral en relación co artigo 51.1 do Estatuto dos traballadores: a 
utilización indebida do despedimento obxectivo por superar os límites cuantitativos 
mencionados no último precepto citado.

A hermenéutica empregada non semella a máis rigorosa. Dunha banda, alégase 
que a doutrina científica considera a concorrencia dun erro, argumento de 
autoridade que resulta feble –ao meu entender– para fundamentar unha opinión 
xurisprudencial, sobre todo desde o momento en que varios representantes 
dela non o ven así, de tal xeito que, ao falarmos dos requisitos de forma do 
despedimento obxectivo polas causas do artigo 52.c), non recollen mención a 
este33; e, da outra, o erro que se imputa ao lexislador non é só dunha palabra ou 
de simple redacción –onde di «aviso previo» quixo dicir «comunicación»–, senón 
algo máis transcendente, dado que a mención ao aviso previo se introduce na letra 
e o parágrafo dedicados precisamente ao aviso previo [alínea c) do número 1 do 
artigo 53] e non nos dedicados á comunicación [alínea a) do mesmo número e 
precepto].

Máis que un erro de redacción, teriamos que falar xa dun erro de concepción ou 
de configuración de requisitos, en que o lexislador só considera obrigado remitir 

32 Son palabras da sentenza do Tribunal Supremo citada, fundamento xurídico terceiro, parágrafo décimo quinto.
 33 Véxanse MArtíN VAlVerDe, A.; roDríGuez-sAñuDo Gutiérrez, f. e GArcíA MurciA, J. (2012) op. cit.; Albiol 
MoNtesiNos, i.; cAMPs ruíz, l. M.; lóPez GANDíA, J. e sAlA frANco, t. (2002) Derecho del trabajo, tomo II. 
Valencia, Tirant Lo Blanch; ou MArtíNez GiróN, J. e Arufe VArelA, A. (2011) Derecho crítico del trabajo/
Critical Labor Law. A Coruña, Netbiblo.
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–para o seu cómputo– cantas extincións obxectivas pola letra c) se producen, mais, 
ao se considerar insuficiente, pásase a esixir a remisión das cartas de despedimento 
co fin de que o control non sexa só sobre o número, senón tamén sobre outras 
circunstancias. Xustificación teleolóxica que, no entanto, parece esaxerada, 
menos agora, dado que os despedimentos non se declaran nulos, mais si moito 
antes, cando as consecuencias eran as de nulidade; máxime cando tampouco se 
advirte cal é o complemento proporcionado polo coñecemento do contido da carta 
por parte dos representantes en relación co cómputo de extincións que puideren 
integrar un despedimento colectivo.

3. Corolario

Tal e como se avanzaba na breve introdución ao tema, o artigo 53 do ET deseña 
tres requisitos formais que os empresarios deben cumprir para procederen ao 
despedimento obxectivo por causas económicas, técnicas organizativas ou de 
produción, e estes convertéronse en catro, após a interpretación efectuada polo 
Tribunal Supremo sobre o particular.

Cada unha das devanditas causas xerou –e seguirá a xerar– multitude de preitos 
en que se discutirán a concorrencia ou non da esixencia formal e o seu alcance, 
a pesar de se ir establecendo unha consolidada doutrina xurisprudencial que as 
foi delimitando. Non obstante, quíxose revelar unha postura crítica a respecto 
dese requisito adicional, dados os argumentos aducidos polo Alto Tribunal para 
xustificar unha lectura contraditoria co ET, que en certa medida non xustifican 
de todo esa interpretación, sequera a súa causa decidendi terá que se situar na 
finalidade de control procurada a través das notificacións aos representantes dos 
traballadores.
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Resumo

Nun sentido amplo, o termo conciliación fai referencia ao desenvolvemento pleno das 
persoas nos ámbitos do traballo, afectivo, familiar, persoal, de lecer, estudo e investigación, 
e tamén a dispor de tempo propio; e, desde esta perspectiva, a conciliación preséntase 
como un dereito básico ou fundamental, como unha parte indisociable do propio ámbito 
laboral. A realidade social e laboral amósanos, porén, unha infinidade de obstáculos 
relacionados coa conciliación laboral e familiar para todos os traballadores. Estas 
dificultades de conciliación son aínda máis inxentes para os traballadores do mar, cuxas 
especiais condicións laborais espazo-temporais deron lugar a que os termos conciliación e 
mar sexan historicamente incompatibles.

Cómpre termos en conta a este respecto que o buque é, ante todo, un sistema de persoas 
xestionado e tripulado por homes e mulleres con necesidades e expectativas laborais e 
sociais reais, que teñen que traballar e convivir durante longos períodos de tempo con 
persoas doutras nacionalidades, culturas, linguas e relixións nun espazo confinado e en 
case total illamento dos seus familiares e amigos.

A pesar de que as actividades relacionadas coa pesca e o transporte marítimo son básicas e 
primordiais para a economía nos niveis rexional, nacional e internacional, as investigacións 
sobre as repercusións que o traballo a bordo ten sobre os mariños e a súa contorna familiar 
son escasas. Así, neste traballo preténdese botar un pouco de luz sobre as dificultades 
particulares que o traballo no mar presenta para a conciliación laboral, familiar e persoal 
dos traballadores do sector marítimo. 

Analízanse ademais diversas normativas de ámbito nacional e internacional que tratan 
o tema da conciliación ou cuxos criterios poderían ser aplicados co fin de mellorar este 
aspecto en particular no caso dos traballadores do mar. Por último proponse a planificación 
profesional como ferramenta para favorecer as condicións de traballo a bordo e a relación 
traballo-familia destes traballadores.

Palabras chave: conciliación, traballo no mar, condicións de vida a bordo.
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Abstract

In a broad sense, the concept work-life balance is referenced to the full development 
of people in work, love, family, personal, leisure, study and research fields, and it also 
includes having time for oneself. From this perspective work-life balance is presented as 
a basic or fundamental right, as an inseparable part of the labour activity. However the 
social and labour reality shows us a lot of difficulties related with the work-life balance 
of all workers. These difficulties become more pronounced for sea workers, whose special 
time-space labour conditions have given rise to a historical incompatibility between the 
concepts work-life balance and work at sea.

Furthermore it is necessary to take into account that a ship is a people system, managed 
and crewed by men and women with real needs and real labour and social expectations, 
that have to work and live together with people from other countries, with other cultures, 
tongues and religions, confined during long periods of time and in almost total isolation 
regarding their families and friends.

However, and although the activities related with fishing and maritime transport fields are 
of paramount importance for regional, national and international economy, issues related 
with the social life of sea workers have been scarcely studied until now. As a result there 
are few research publications on onboard working effects to seafarers and their families’ 
social relationships. The present paper sheds some light on the special difficulties of work 
at sea in relation to work-life balance of maritime sector workers. 

Also several national and international regulations on work-life balance are analyzed 
as well as the criteria that could be applied to sea workers with the aim of improving 
this issue. Finally career mapping is proposed as a tool to improve on board working 
conditions and to make easier the work-family balance of sea workers.

Keywords: Work-life balance, Work at sea, Seafarers’ living conditions.
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1. Introdución

Entre as diversas maneiras de entender o concepto de conciliación laboral e 
familiar, queremos salientar a seguinte: «Conciliación, en sentido estrito, refírese 
á compatibilidade dos tempos dedicados á familia e ao traballo. Ora ben, nun 
sentido amplo, fai referencia ao desenvolvemento pleno das persoas no ámbito 
do traballo, afectivo, familiar, persoal, de lecer, estudo e investigación, e a dispor 
de tempo propio. Conciliar, significa, por tanto, manter o equilibrio nas diferentes 
dimensións da vida co fin de mellorar o benestar, a saúde e a capacidade de traballo 
persoal» (Federación Andaluza de Autónomos, 2013). Desde esta perspectiva a 
conciliación preséntase como un dereito básico ou fundamental, como unha parte 
indisociable do propio ámbito laboral. Non podería concibirse o traballo sen a 
conciliación, pois o contrario sería próximo á escravitude.

A realidade social e laboral móstranos, porén, unha infinidade de dificultades 
relacionadas coa conciliación laboral e familiar de todos os traballadores, 
agravadas, se cabe, pola conxuntura económica actual, tal e como sinala a 
Organización Internacional do Traballo (2009): na interacción entre a esfera 
laboral e familiar, parte central na vida das persoas, existen hoxe grandes 
tensións acentuadas polos cambios na organización do traballo. Estas tensións 
están a xerar altos custos para as mulleres e as persoas que requiren de coidados 
(crianzas, adultos maiores, discapacitados), mais non só, tamén para o crecemento 
económico, o bo funcionamento do mercado de traballo e a produtividade das 
empresas. Ademais, estas tensión reforzan as desigualdades socioeconómicas e de 
xénero, xa que as persoas que teñen máis recursos dispoñen dun mellor acceso a 
servizos de apoio e coidados de calidade e, xa que logo, a mellores oportunidades 
de desenvolvemento.

Estas dificultades de conciliación son aínda máis prementes para os traballadores 
do mar, cuxas especiais condicións laborais espazo-temporais deron lugar a que 
historicamente os termos conciliación e mar sexan incompatibles.

O buque posúe unhas características especiais e definidas que o diferencian 
de forma clara de calquera outro lugar de traballo. É unha plataforma móbil e 
autopropulsada, que xera a súa propia enerxía de funcionamento e que ademais 
serve de lugar de habilitación e descanso para os traballadores que nel operan; 
asemade, ten un labor netamente comercial, ten que ser operado de forma eficiente 
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e xerar beneficios, o que converte os buques en lugares de traballo continuo. Mais 
o buque é, ante todo, un sistema de persoas xestionado e tripulado por homes 
e mulleres con necesidades e expectativas laborais e sociais reais, que teñen 
que traballar e convivir con persoas doutras nacionalidades, culturas, linguas e 
relixións, nun espazo confinado, durante longos períodos de tempo e en case total 
illamento a respecto dos seus familiares e amigos.

A pesar de que as actividades relacionadas coa pesca e o transporte marítimo son 
básicas e primordiais para a economía nos niveis rexional, nacional e internacional, 
as investigacións sobre as repercusións que o traballo a bordo ten sobre os mariños 
e a súa contorna familiar son escasas. Así, neste traballo preténdese botar un 
pouco de luz sobre as dificultades particulares que o traballo no mar presenta 
para conciliación laboral e familiar dos traballadores deste sector, así como tamén 
reflexionar sobre a conciliación persoal e as relacións interpersoais a bordo, xa 
que máis aló dos horarios de traballo, e ante a imposibilidade dun cambio de 
contorna, os compañeiros de traballo son os únicos que poderían cubrir o oco 
emocional e afectivo que lle corresponde á familia.

2. Vida laboral e familiar

«Existen tres tipos de homes: os vivos, os mortos e os mariños», que nunca se 
sabe se están vivos ou mortos. Aínda que a orixe desta frase non está claramente 
determinada, é un fiel reflexo da situación dos mariños, que en séculos pasados 
unha vez embarcados perdían o contacto coa terra firme e os seus poboadores. Por 
desgraza non perdeu a súa actualidade, xa que en pleno s. XXI nalgunhas zonas 
do mundo as condicións non cambiaron substancialmente para os mariños, que se 
ven afastados das súas familias por longos períodos e sen disporen dun sistema de 
comunicación para contactar con elas.

Ser mariño/a pode resultar ás veces sinxelo, e mesmo pode chegar a ser aburrido 
(dise que navegar é 99% aburrimento e 1% pánico), mais desde logo non é nunca 
un traballo socialmente satisfactorio. O traballo no mar ten unhas características 
que fan del unha profesión sacrificada: a dureza das condicións de vida a bordo, 
o prolongado illamento das tripulacións, a carencia ou cando menos precariedade 
das instalacións a bordo para unha normal convivencia, son só algúns exemplos. 
Doutra parte, aínda que a duración do tempo de campaña e os períodos de 
vacacións dos traballadores do mar poden variar dependendo de factores tales 
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como a nacionalidade e o posto ocupado, un aspecto común a todos é que a maioría 
dos mariños non pode volver á súa casa ao finalizar o día de traballo.

Ante as dificultades que o traballo a bordo supón en relación coas limitacións de 
espazo e tempo e a separación da contorna familiar, resulta imprescindible para 
os mariños teren a ocasión de comunicarse cos seus familiares (Squire, 2006). O 
contacto regular coa familia e os amigos, indica Thomas (2003a), é fundamental 
para manter as relacións afectivas e non perder o contacto coa vida en terra, 
sobre todo en momentos con alto valor emocional como o nacemento dun fillo, a 
enfermidade ou a morte dun ser querido. Nestas circunstancias a imposibilidade 
de comunicarse co exterior agrava o illamento dos mariños e pode xerarlles unha 
gran tensión. Daquela, é tarefa dos armadores proveren os medios apropiados a 
bordo para a comunicación co exterior, así como garantiren a posibilidade de que, 
unha vez en porto, os tripulantes teñan a oportunidade de accederen aos medios 
de comunicación en terra que lles permitan manter o contacto cos seus familiares 
e amigos.

Os estudos realizados por Kahveci en 2007 e 2011, en que participaron 3527 
e 1023 mariños respectivamente, revelaron que o medio de comunicación máis 
utilizado durante o tempo de campaña é o teléfono, sobre todo o fixo utilizado 
desde os centros de mariños (85%), ou o móbil propio utilizado a bordo (82%). 
O correo electrónico é usado só polo 45% dos mariños, e o 52% di non ter acceso 
a este medio mentres está a navegar. No estudo de 2007, en que participaron 52 
compañías navieiras, móstrase que só una delas ofrecía a todos os seus tripulantes 
unha conta de correo electrónico privada e gratuíta. O acceso á internet parece 
estar aínda máis limitado, xa que o 80% dos participantes no estudo do 2011 
declarou non ter acceso a este medio de comunicación durante os períodos de 
navegación.

Por outra banda, só o 55% dos participantes facía uso das comunicacións vía 
satélite durante os períodos de navegación, o que se debía, segundo alegaban, a 
que son moi caras e a localización do teléfono –polo xeral na ponte de mando– 
lles restaba intimidade. O acceso aos servizos de comunicación en terra está á 
súa vez limitado polo tempo de estadía en porto e a dispoñibilidade de medios de 
transporte para desprazarse até as cidades ou os centros con cabinas telefónicas. 
Ao respecto, o estudo do 2007 mostra que só unha das 52 compañías navieiras 
participantes ofrecía aos seus mariños, e baixo demanda, transporte gratuíto cara 
ás cidades.
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O acceso aos sistemas de comunicación é, por tanto, unha das barreiras máis 
importantes para a comunicación con familiares e amigos durante o tempo de 
campaña, como así apuntou o 74% dos participantes no estudo do 2011. Un 68% 
sinalou tamén como unha barreira moi importante o custo das comunicacións. 
Con todo, hai outros factores que inflúen de forma directa nas posibilidades de 
conciliación familiar dos traballadores do mar e teñen relación coas condicións de 
emprego, tales como a duración do tempo de campaña, o tempo de vacacións e a 
posibilidade de embarque de familiares e/ou acompañantes. Así mesmo, cómpre 
termos en conta que durante toda a súa vida profesional os mariños enfróntanse a 
unha dicotomía de difícil solución:

a) Dunha parte, mentres están a navegar, son membros dunha comunidade social 
e laboral, cun rol e unhas funcións previamente establecidas, cunhas obrigas 
e responsabilidades determinadas polo posto ocupado a bordo. Durante 
este período pouco poden facer no tocante á xestión da contorna familiar, 
a súa capacidade para opinar e tomar decisións na devandita contorna vese 
condicionada polas posibilidades de comunicación dispoñibles segundo o 
momento e o lugar en que se atopen.

b) E, da outra, cando están en período de vacacións, a familia, acostumada a 
unha dinámica de funcionamento en que os mariños son pouco máis que 
simples espectadores, enfróntase agora ao reto de incluír os «novos» membros 
procurando que o seu impacto non sexa prexudicial para o quefacer diario, 
pois en poucas semanas ou meses os mariños volverán ao mar, á súa situación 
inicial de espectadores. Esta inclusión temporal e alterna na dinámica familiar 
adoita ser complicada, moitas veces traumática, e a miúdo resólvese de 
maneira insatisfactoria para ambas as partes. A perda do lugar na familia que 
sofren os traballadores do mar é poucas veces percibida ou tida en conta pola 
propia familia, os amigos ou os propios mariños, de tal forma que estes se afán 
a vivir dúas vidas diferentes, a desempeñar dous roles diferentes cara á familia 
e os amigos, situación que adoita complicarse mesmo até a intolerancia mutua 
chegado o momento da xubilación.

As necesidades de conciliación laboral e familiar para os traballadores do mar 
esténdense, pois, para alén do nacemento e a lactación dos fillos, como así amosa 
o estudo sobre condicións de vida e de traballo no sector marítimo realizado por 
Louro (2012), en que case o 70% dos mariños que decidiran abandonar o traballo 
no mar o fixeran por motivos familiares e esperando obter mellores condicións de 
vida.
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3. Vida laboral e vida persoal

A principal función do buque é netamente comercial, ben sexa polo transporte 
de mercadorías ou ben pola captura de recursos naturais, e o principal rol dos 
tripulantes é desempeñaren un traballo a bordo en que mediante a xestión eficiente 
dos recursos dispoñibles se xeren beneficios económicos. Con todo, o buque é 
tamén un lugar de vida para os traballadores que nel operan. Convivir e traballar 
é un todo indisoluble que cómpre saber xestionar co fin de levar a cabo ambas as 
tarefas de forma segura e satisfactoria.

Deixando á marxe as condicións de traballo, que non son obxecto deste artigo, 
podemos destacar varios aspectos que condicionan a convivencia a bordo dun buque 
e que teñen relación coas oportunidades para o lecer e a interacción social, como 
son o traballo a quendas, a formación de tripulacións multiculturais, multilingües 
e reducidas e a dispoñibilidade de instalacións para o lecer e o descanso.

3.1. Traballo a quendas

O traballo a quendas é unha característica típica do transporte marítimo, aínda 
que tamén é unha práctica habitual noutros sectores laborais, como por exemplo 
na sanidade ou nos servizos de emerxencias. No entanto, a xestión do traballo 
a bordo require ter en conta os trazos típicos deste ámbito que lle confiren un 
carácter especialmente delicado:

a) As limitacións de persoal. O número de tripulantes nun buque é invariable 
durante o tempo de campaña. Se un/ha tripulante cae enfermo/a o traballo 
que teña asignado deberá ser realizado entre todos os demais que estean 
capacitados para iso, cando menos até o próximo porto de destino onde o/a 
tripulante enfermo/a poderá ser relevado/a.

b) Os tempos de descanso. Dadas as limitacións de persoal, un exceso puntual 
na carga de traballo non pode ser compensada con maior descanso. Doutra 
banda, no mellor dos casos os tripulantes que traballen a quendas de catro 
horas teñen un máximo de oito horas continuadas de descanso. Neste período, 
alén de durmir, comer e asearse, deben facer outras tarefas relacionadas co 
traballo que non poden levarse a cabo durante a garda de navegación, como 
por exemplo o mantemento de equipos, a supervisión de traballos ou as 
tarefas burocráticas.
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c) As características ambientais do lugar de traballo. O buque, ao ser unha 
unidade móbil autopropulsada independente, está moi a miúdo sometido 
a condicións ambientais especiais canto a ruídos, vibracións, temperatura, 
humidade e iluminación. En moitas ocasións estas condicións ambientais 
especiais inflúen de forma negativa tanto no traballo que se desenvolve a 
bordo como na calidade do descanso dos tripulantes.

Así mesmo, resulta evidente que o traballo a quendas dificulta a socialización entre 
os tripulantes, que verán condicionada a súa participación nos eventos sociais, 
e mesmo a posibilidade de compartiren a mesa cos compañeiros dependendo 
das quendas de garda. No caso dos buques de pesca, a necesidade de traballar 
baixo a demanda da captura dificulta aínda máis o establecemento de horarios, e 
consecuentemente as posibilidades de socialización.

3.2. Relacións interpersoais a bordo

A organización laboral nun buque baséase nunha distribución xerárquica das 
tarefas e as responsabilidades que traspasa o plano laboral para determinar tamén 
as relacións sociais, ao que axuda en boa medida a propia distribución dos espazos 
comúns e privados destinados ao lecer e ao descanso (Acejo, 2009 e 2012; Kahveci, 
Sampson e Lane, 2001). Así, de forma xeral, os camarotes e espazos comúns dos 
oficiais ocupan as cubertas superiores da habilitación, mentres os camarotes e 
espazos comúns dos subalternos ocupan as cubertas inferiores. Esta separación 
dos espazos segundo os niveis de responsabilidade dificulta a interacción física 
entre oficiais e subalternos, de tal xeito que a interacción social entre tripulantes 
de distinto rango é infrecuente.

Por outra banda, as relacións interpersoais de carácter social atópanse suxeitas 
a tres condicións típicas do traballo no sector marítimo na actualidade, como 
son a redución das tripulacións e a formación de tripulacións multilingües e 
multiculturais.

Rodriguez-Martos (2000) apunta que unha comunicación doada cos demais 
membros da tripulación é unha necesidade para os traballadores, e equipáraa a ter 
un lugar de descanso e unha comida axeitados. Como complemento, Albu (1996) 
sinala que as competencias lingüísticas son cruciais durante unha crise, mais 
que a falta diaria de comunicación debida a un dominio insuficiente da lingua 
pode ser igualmente traumática, ao garantir a soidade, o illamento e a tensión 
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dos individuos implicados. Este mesmo autor indica que para entender o impacto 
que a comunicación ten sobre a motivación e o comportamento dos devanditos 
individuos, debería analizarse a base cultural e social dos mariños, á vez que se 
debería establecer a idea do inglés marítimo como unha cura para a tensión, a 
fatiga, o pánico e o illamento asociado coas tripulacións mixtas.

A Organización Marítima Internacional (2000) recoñece esta circunstancia e sitúa 
a comunicación a bordo como un dos factores contextuais dun buque que poden 
contribuír a un comportamento psicolóxico desfavorable, ao tempo que sinala 
que a existencia de tripulacións multinacionais se converteu nunha peculiaridade 
recoñecida da navegación, así como que talvez a comunicación entre os membros 
da tripulación non sexa posible por igual en todos os buques por este motivo. Aínda 
que para a seguridade das tripulacións e dos buques, e para realizar sen problemas 
as operacións, é imprescindible que exista unha boa comunicación, desde o punto 
de vista psicolóxico vén sumarse a necesidade humana de comunicarse:

a) A comunicación con outras persoas é necesaria se se quere que os individuos 
gocen de equilibrio e sexan eficaces. O illamento trae consigo actitudes mentais 
e comportamentos estraños que adoitar ter consecuencias indesexables.

b) A competencia lingüística é fundamental para conseguir unha personalidade 
versátil e enfocar a vida desde unha perspectiva máis aberta.

Desgraciadamente, o lado social da interacción a bordo é un aspecto con 
frecuencia descoidado polas institucións e organizacións relacionadas coa saúde 
e a seguridade, a pesar de que a interacción social é crítica no mantemento dunha 
moral alta a bordo, factor que se relaciona coa seguridade da operación do buque 
(Kahveci e Sampson, 2001). A formación de tripulacións multiculturais, pola súa 
vez, non é nova, mais vén de converterse nunha práctica habitual dos xestores 
marítimos co fin de reduciren os custos de operación dos seus buques (Progoulaki 
e Roe, 2011; Kahveci, Sampson e Lane, 2001).

Un dos moitos obstáculos, sinala Benton (2005), que os mariños do s. XXI 
deben afrontar é a necesidade de xestionaren as diferenzas culturais no buque. A 
concienciación cultural implica non só entender e aceptar as diferenzas culturais 
máis evidentes, como os costumes relixiosos, de vestido ou de alimentación, 
senón tamén comprender certos valores culturais que teñen grande influencia no 
comportamento dos individuos, tales como o individualismo/colectivismo, os 
valores familiares, a actitude cara ao tempo e o espazo interpersoal (Oleneva, 
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2010). Kahveci, Sampson e Lane (2001) realizaron un estudo moi completo sobre 
a dinámica social das tripulacións multiculturais en buques mercantes, de cuxas 
conclusións cabe salientarmos a sensación expresada tanto polos mariños como 
polas compañías navieiras participantes de que unha tripulación multicultural 
pode funcionar tan ben ou mellor que unha tripulación cunha soa nacionalidade, 
sobre todo se a tripulación multicultural está formada por individuos de tres ou 
máis culturas diferentes.

A redución das tripulacións é quizais o factor que ten un maior impacto negativo na 
operatividade do buque en condicións de seguridade. Arestora aproximadamente 
o 40% dos buques que transportan mercadorías polos mares e océanos de todo 
o mundo (os que teñen menos de 1000 TRB) están autorizados a navegar cunha 
tripulación de cuberta de só catro membros: un capitán, un oficial de garda e 
dous mariñeiros (International Transport Workers Federation, 2013). As gardas 
de navegación distribúense neste caso de forma xeral en períodos de seis horas 
de garda e seis horas de descanso. Ademais este tipo de buques adoitan estar 
destinados á navegación costeira de curta e media distancia, o que supón que os 
seus períodos de navegación son curtos e a miúdo en zonas de moi alta densidade 
de tráfico, polo que as súas visitas a porto son moi frecuentes, e a actividade 
durante os curtos períodos de estadía en porto é frenética (Lloyd, 2007).

A redución das tripulacións aumenta as horas de traballo e implica que, en 
todo momento, os tripulantes que non están de garda ou traballando en tarefas 
transversais estean a durmir. Desta forma as relacións sociais son escasas e as 
actividades de grupo imposibles. Así mesmo, a tendencia á continua rotación dos 
tripulantes impide que se establezan e manteñan relacións de amizade a bordo. 
Dado que as relacións sociais son importantes para a saúde emocional e física 
estas prácticas de recrutamento levan ao illamento social dos mariños e a altos 
niveis de tensión que foron asociados á alta porcentaxe de suicidios a bordo 
(Thomas, 2003a).

3.3. O benestar dos mariños: instalacións para o lecer e o descanso

Como xa sinalamos con anterioridade, o buque é para o mariños lugar de traballo 
e vida. Fóra das horas de garda os tripulantes teñen poucas posibilidades de lecer, 
e o número e tamaño dos espazos comúns e privados está loxicamente limitado 
polo tamaño do propio buque.
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Fóra das horas de garda, os tripulantes non teñen a posibilidade de dar un 
paseo longo, ir de compras, tomar un café nun bar próximo, ir ao cinema ou ao 
ximnasio, senón que deben conformarse coas escasas actividades que poidan ser 
realizadas dentro das súas cabinas ou nos limitados espazos comúns, como o 
comedor, a cámara ou o office. Algúns buques, os de maior tamaño, poden contar 
con pequenos espazos equipados con algún aparello deportivo ou unha pequena 
sala de cinema, mais resulta moi infrecuente contaren co espazo suficiente para 
organizar un partido de fútbol ou dar un paseo en bicicleta. O tamaño e confort 
dos espazos privados e comúns para o lecer e o descanso son, por tanto, de vital 
importancia, pois tales espazos deben ofrecer aos mariños a oportunidade de se 
relaxaren, descansaren e teren unha vida social que lles permita desconectar do 
traballo e gozar dun estilo de vida saudable.

Dotar os buques dunha habilitación adecuada e confortable, así como de cociñas, 
cámaras e espazos para o lecer, tendo en conta as variacións no talle, a forma e 
o xénero dos mariños, e os diversos factores de estrés ambientais, tales como 
o ruído, a calor, a humidade ou as vibracións, é importante para manter niveis 
adecuados de saúde física e mental entre os tripulantes, reducir as posibilidades 
de aparición da fatiga e o erro humano, e aumentar a moral, o recrutamento e a 
retención de mariños, o confort e a calidade xeral da vida a bordo (The Nautical 
Institute, 2008; American Bureau of Shipping, 2012). Khodayari (2012), pola súa 
banda, sinala que o deseño do buque debe evitar a sensación de confinamento 
e claustrofobia que producen os buques hoxe, pondo maior énfase en dotar os 
espazos de traballo, lecer e descanso a bordo dun deseño máis humanizado.

4. A situación da muller a bordo e a conciliación familiar e persoal

Aínda que é evidente que o traballo e a vida a bordo están suxeitos a un bo 
número de factores que non dependen dos propios tripulantes e que complican 
as posibilidades de conciliación familiar e persoal para os mariños homes, tamén 
o é que as mulleres que traballan a bordo teñen que enfrontarse a barreiras aínda 
máis complicadas neste sentido, xa que o seu dereito á maternidade resulta moitas 
veces incompatible co seu dereito ao traballo no buque. Porén, tal e como indica 
Tansey (2000), non existe ningunha razón intrínseca pola que as mulleres non 
poidan participar e beneficiarse do emprego na industria marítima, malia ser 
considerada esta industria tradicionalmente como masculina e moitas institucións 
de formación marítima repartidas por todo o mundo só admitiren homes ou un 
número moi limitado de mulleres entre o seu estudantado (Zhao et al., 2003).
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No tocante ao punto de vista dos empregadores, a pesar de que moitas compañías 
navieiras con experiencia no emprego de mulleres son moi positivas canto ao 
seu desempeño laboral, moitas outras non parecen ter desenvolvido nin políticas 
nin normativas específicas a respecto do emprego e as condicións de traballo das 
mulleres (Business Times, 2003), e o que é máis, segundo Thomas (2003b) o 
emprego das mulleres a bordo está suxeito a unha infinidade de mitos e concepcións 
erróneas sobre as mulleres no sector marítimo, tales como a idea equivocada do 
que se considera un traballo apropiado para homes e mulleres baseada unicamente 
no xénero. Así mesmo, algúns empregadores, indica este mesmo autor, sosteñen 
que a navegación é excesivamente difícil e as condicións de emprego demasiado 
rigorosas, o que converte o transporte marítimo nunha carreira inadecuada para 
unha muller. Outros empregadores afirman que as mulleres poden traballar só a 
bordo de certos tipos de buques e ocupando só certo tipo de empregos que non 
entren en conflito coa noción de feminidade, de tal xeito que son os traballos para 
desenvolver na máquina os vistos como menos axeitados para as mulleres.

Outras actitudes negativas cara ao emprego das mulleres no sector marítimo 
relaciónanse coas percepcións do papel da muller na familia, e así, en concreto, 
crese que esta carreira é totalmente incompatible co matrimonio e a maternidade.

Na outra cara da moeda atopamos as opinións favorables dos empregadores que 
contratan mulleres para o traballo a bordo, cuxas experiencias destacan a súa 
dedicación e perseveranza no desenvolvemento da súa tarefa profesional a bordo e 
os beneficios sociais que leva a súa presenza entre a tripulación (Thomas, 2003b).

En relación coa conciliación da vida laboral e familiar das mulleres que traballan 
neste sector podemos salientar o traballo realizado por De la Campa (2007), en que 
diversos puntos da inserción laboral feminina na mariña mercante eran discutidos 
por mulleres profesionais do sector. Dos datos obtidos destacamos que o 88% das 
enquisadas opinaba que a maternidade é sempre ou case sempre incompatible 
co traballo a bordo, o 42% afirmaba que a súa situación laboral influíu na súa 
decisión de ter ou non ter fillos e o 25% opinou que a súa compañía navieira poría 
problemas para embarcalas de novo despois da maternidade. Estas son algunhas 
opinións das enquisadas sobre a forma en que a situación laboral afectaba á súa 
maternidade:
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a) Non quero estar lonxe dos meus fillos.

b) A miña situación laboral obrígame a atrasar a maternidade.

c) Antes de ter fillos necesito ter un emprego que me procure unha economía 
desafogada.

d) Deixei de navegar pola imposibilidade de conciliar a navegación e a materni-
dade.

e) Non penso en ser nai mentres siga navegando.

f) Non podería ter fillos actualmente se quixese, tería que esperar uns anos.

g) Esperei máis tempo para ser nai porque sabía que tería que deixar de navegar.

5. A conciliación na lexislación española

A lexislación española recolle na Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a 
conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras (BOE n.º 266, do 
6 de novembro de 1999), os asuntos relacionados con este tema. Así, a devandita 
lei establece na súa exposición de motivos o seguinte:

A Constitución española recolle no seu artigo 14 o dereito á igualdade ante a lei e o 
principio de non-discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión ou opinión 
ou de calquera outra condición. No artigo 39.1, o texto constitucional establece o deber 
dos poderes públicos de aseguraren a protección social, económica e xurídica da familia 
e, no artigo 9.2, atribúelles ós poderes públicos o deber de promoveren as condicións 
para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan 
reais e efectivas, e de removeren os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude 
facilitando a participación de tódolos cidadáns na vida política, económica, cultural e 
social. (...)

A necesidade de conciliación do traballo e a familia foi xa formulada a nivel internacional 
e comunitario como unha condición vinculada de forma inequívoca á nova realidade 
social (...).

Pola súa banda, no ámbito comunitario, a maternidade e a paternidade, no seu máis 
amplo sentido, recolléronse nas Directivas do Consello 92/85/CEE, do 19 de outubro, 
e 96/34/CE, do Consello, do 3 de xuño. A primeira delas trata a maternidade desde o 
punto de vista da saúde e da seguridade no traballo da traballadora embarazada que 
dese a luz ou que estea en período de lactación. A segunda, relativa ó acordo marco 
sobre o permiso parental, celebrado pola UNICE, o CEEP e a CES, prevé o permiso 
parental e a ausencia do traballo por motivos de forza maior como medio importante para  
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concilia-la vida profesional e familiar e promove-la igualdade de oportunidades e de 
trato entre homes e mulleres.

Mediante a presente lei complétase a transposición á lexislación española das directrices 
marcadas pola normativa internacional e comunitaria superando os niveis mínimos de 
protección previstos nelas.

A lei introduce cambios lexislativos no ámbito laboral para que os traballadores poidan 
participar da vida familiar, dando un novo paso no camiño da igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. Trata ademais de gardar un equilibrio para favorece-los permisos 
por maternidade e paternidade sen que iso afecte negativamente ás posibilidades de acceso 
ó emprego, ás condicións do traballo e ó acceso a postos de especial responsabilidade das 
mulleres. Ó mesmo tempo facilítase que os homes poidan ser copartícipes do coidado 
dos seus fillos desde o mesmo momento do nacemento ou da súa incorporación á familia. 
(...).

Por último, establécese a aplicación da reducción da xornada ou excedencia para  
atende-lo coidado de familiares que por razón de idade, accidente ou enfermidade non 
poidan valerse por si mesmos e non desempeñen actividade retribuída, configurándose 
este dereito como individual dos traballadores. (...)

O capítulo III modifica a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, 
e cobre unha lagoa actualmente existente, prevendo que, nos supostos de maternidade 
nos que por motivos de saúde da nai ou do feto se fai necesario un cambio de posto de 
traballo ou función e este cambio non sexa posible, se declare a interesada en situación 
de risco durante o embarazo con protección da Seguridade Social.

Resumindo, esta lei céntrase no embarazo, a lactación e os permisos por 
maternidade e paternidade, así como nas reducións de xornada e excedencias para 
o coidado de familiares.

Por outra banda, a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva 
de mulleres e homes, presta unha especial atención á corrección da desigualdade 
no ámbito específico das relacións laborais. Mediante unha serie de previsións, 
recoñécese o dereito á conciliación da vida persoal, familiar e laboral e foméntase 
unha maior corresponsabilidade entre mulleres e homes na asunción das obrigas 
familiares. Tales previsións concrétanse no artigo 44, sobre os dereitos de 
conciliación da vida persoal, familiar e laboral, onde se fai explícito:

1. Os dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral recoñeceránselles aos 
traballadores e ás traballadoras de xeito que fomenten a asunción equilibrada das  
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación baseada no seu exercicio.

2. O permiso e a prestación por maternidade concederanse nos termos previstos na  
normativa laboral e de Seguridade Social.
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3. Para contribuír a unha repartición máis equilibrada das responsabilidades familiares, 
recoñéceselles aos pais o dereito a un permiso e a unha prestación por paternidade, nos 
termos previstos na normativa laboral e de Seguridade Social.

Aínda que estas leis non exclúen per se os traballadores do sector marítimo, 
teremos que preguntarnos se poden efectivamente aplicárselles, tendo en conta, tal 
como sinalan De la Campa, Louro e Bouza (2011), as características especiais do 
traballo a bordo no sector marítimo, como a duración das campañas de navegación 
e a imposibilidade de que o buque entre en porto dependendo das necesidades dos 
mariños. Outro exemplo podería ser a Directiva Europea 92/85/CEE do Consello, 
do 19 de outubro de 1992, sobre a introdución de medidas que favorezan melloras 
na seguridade e saúde no traballo das traballadoras en estado, que deron a luz 
recentemente ou que están en período de lactación, que non considera incompatible 
a situación de embarazo da traballadora co traballo no mar, a pesca e o transporte 
marítimo. 

Finalmente, cómpre sinalarmos que a conciliación entre a vida laboral e persoal 
permanece sen lexislar. Quizais este punto non sexa moi preocupante para os 
traballadores de terra, que após a xornada laboral regresan á casa e poden dispor 
dun tempo que xestionar segundo as súas necesidades. No entanto, os traballadores 
embarcados non dispoñen desta posibilidade, xa que as súas xornadas laborais 
serán a quendas no mellor dos casos, e as posibilidades de lecer a bordo, tal como 
vimos con anterioridade, son sempre escasas e limitadas.

6. Conciliación e convenios sobre o traballo no mar da Organización 
Internacional do Traballo

Aínda que a palabra conciliación non aparece como tal no texto do Convenio 
sobre o traballo marítimo 2006 da Organización Internacional do Traballo, este 
inclúe unha serie de prescricións mínimas que poden axudar á súa mellora:

a) Título 2. Condicións de emprego. Establece prescricións relativas ás horas 
de traballo e de descanso (regra 2.3), o dereito ás vacacións (regra 2.4.), a 
repatriación (regra 2.5.) e os niveis de dotación (regra 2.7).

b) Título 3. Aloxamento, instalacións de esparexemento, alimentación e 
servizo de fonda. Os requirimentos relacionados co aloxamento e os servizos 
de esparexemento (regra 3.1), a alimentación e o servizo de fonda (regra 3.2.) 
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son especificados neste capítulo. Cabe sinalarmos que os requisitos que se 
refiren á construción e o equipamento dos buques son de aplicación só aos 
buques construídos na data de entrada en vigor do convenio para o membro de 
que se tratar, ou despois desta.

c) Título 4. Protección da saúde, atención médica, benestar e protección 
social. Considérase, entre outros aspectos, o acceso a instalacións de benestar 
en terra (regra 4.4).

Pola súa banda, o Convenio 188 sobre o traballo na pesca da Organización 
Internacional do Traballo, que é de aplicación aos pescadores que traballen a 
bordo de buques de eslora igual ou superior a 24 metros, contempla requisitos 
mínimos en relación con:

a) Parte IV. Condicións de servizo: dotación e horas de descanso, repatriación.

b) Parte V. Aloxamento e alimentación.

Como vemos, a cobertura destas normativas é moi escasa, en particular no caso da 
aplicable aos traballadores da pesca, que deixa fóra do seu ámbito de aplicación a 
todos os traballadores de embarcacións de menos de 24 metros de eslora, é dicir, 
a máis do 70% dos traballadores deste sector.

7. A planificación profesional como ferramenta para facilitar a 
conciliación

Tal e como vemos, os problemas para a conciliación da vida laboral e familiar 
supoñen para os traballadores do mar un obstáculo que dificulta o seu 
desenvolvemento profesional e persoal, e en moitas ocasións constitúe o motivo 
principal polo que deciden abandonar o traballo a bordo en busca de mellores 
condicións de vida en terra. Para enfrontar esta área problemática e lograr unha 
maior permanencia dos mariños a bordo existe unha estratexia que pode ser 
perfectamente aplicable neste ámbito como é a planificación profesional.

A planificación profesional (career mapping) consiste na xestión ou o deseño da 
traxectoria profesional dos traballadores establecendo obxectivos a longo prazo 
e os pasos necesarios para atinxilos (Messmer, 2003). Aínda que o obxectivo 
primordial desta estratexia é facilitar aos traballadores o desenvolvemento da súa 
profesión, de xeito que cheguen a alcanzar os postos máis altos dentro dela a 



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 129-151

ROSA MARY DE LA CAMPA PORTELA146

través da adquisición da mestría, tamén permite programar os tempos da carreira 
profesional para compatibilizar o traballo a bordo e en terra. Un exemplo de 
planificación aplicada ao sector marítimo é o mostrado na Táboa 1, desenvolvido 
por Basurko (2007).

Táboa 1. Exemplo de planificación profesional proposto por Basurko (2007).

As posibles aplicacións desta estratexia ao sector marítimo foron tamén estudadas 
pola European Transport Workers Federation, que en conxunto coa European 
Community Shipowners Association e co apoio da Comisión Europea, entre os 
anos 2004 e 2005 financiou o proxecto denominado «The Mapping of Career Paths 
in the Maritime Industries» (Barnet et al., 2006), en que se puxo de manifesto 
que existe unha gran variedade de oportunidades profesionais para os mariños 
en terra e que o trazado da devandita planificación debería facerse de acordo cos 
requirimentos establecidos polo país de orixe de cada mariño/a. Unha posta ao día 
deste proxecto está a realizarse actualmente (Dearsley, 2013).

Unha planificación deste tipo facilitaría aos traballadores do sector desenvolveren 
unha carreira profesional mediante a combinación de períodos de embarque e 
traballo en terra, e mesmo lles ofrecería a posibilidade de afrontaren a maternidade/
paternidade nunhas condicións máis próximas ás dos traballadores de terra (entre 
os 30 e os 40 anos), para reincorporárense posteriormente ao traballo a bordo. Con 
todo, loxicamente, ten que ser o compromiso dos empregadores e a súa vontade 
de facilitaren o emprego a bordo o que leve a establecer planificacións similares á 
proposta, que convertan o traballo dos traballadores do sector marítimo na carreira 

Idade Duración en anos Lugar Título e posto

18-22 4 Universidade
 Grao de piloto ou

   maquinista

23-30 6-8 A bordo Oficial

31-32 1-2 Universidade Posgrao

33-40 6-8
 En terra: navieira, industria  

Enxeñeiro
  naval, administración, etc.

41-50 8-10 A bordo
 Capitán ou xefe de

   máquinas

51-58 6-7
 En terra: navieira, industria

   
Enxeñeiro/inspectornaval, administración, etc.
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profesional dos traballadores do sector marítimo: «take a job and you will work for 
a day, master a profession or a trade and will work for a lifetime» (Farren, 2009).

8. Conclusións

Como sinala a International Transport Workers Federation (2007) tanto os homes 
como as mulleres teñen responsabilidades familiares. Alén da maternidade, 
existen outros dereitos relacionados coa familia, como o permiso parental ou 
o permiso paternal, o dereito á licenza de maternidade retribuída, o dereito á 
lactación, o dereito á protección do emprego ou o dereito a ocupar o mesmo posto 
de traballo finalizado o permiso familiar, que revisten grande importancia para os 
traballadores. Así, a Organización Internacional do Traballo (2006) sinala que as 
compañías navieiras deberían desenvolver políticas claras sobre o embarazo e a 
maternidade, e igualmente facilitar información sobre tales políticas ás mariñas 
que traballen a bordo dos seus buques. As compañías poderían atopar traballo en 
terra para as mariñas embarazadas ou ben permitir que continúen traballando a 
bordo suxeitas a determinadas medidas sanitarias.

Con todo, nun sentido amplo o termo conciliación fai referencia ao conxunto de 
medidas tendentes a paliaren as dificultades que a dicotomía entre a vida laboral 
e a vida persoal e familiar presenta. É un tema que non se esgota no coidado 
de menores, persoas maiores, enfermas ou con discapacidade, porque a persoa 
realiza a súa vida de diversas formas e non só en familia. A conciliación fai 
referencia á posibilidade de xestión do propio tempo, por iso falar de conciliar 
supón enfrontarnos a un problema non só de cantidade de tempo, senón tamén 
relativo á forma de distribuír ese tempo.

Os xestores navieiros teñen que tomar as medidas oportunas co fin de equilibraren 
a vida laboral e familiar dos traballadores do mar, como por exemplo compensar o 
tempo de traballo a bordo cunhas xenerosas vacacións. Así mesmo, as posibilidades 
de comunicación co exterior deben aumentarse aproveitando todos os medios e 
tecnoloxías dispoñibles a bordo e en terra e facendo que estean ao alcance de todos 
os tripulantes. A planificación profesional perfílase tamén como unha ferramenta 
útil para facilitar a conciliación dos traballadores do mar. 

Por último, resulta necesario chamarmos a atención sobre a necesidade de levar 
a cabo estudos máis profundos e numerosos sobre o impacto que a vida a bordo 
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ten nos mariños e a súa contorna familiar. É imprescindible entendermos como 
estas condicións de vida inflúen sobre diversos aspectos afectivos e emocionais 
dos traballadores do mar, as súas familias e as súas amizades. Desta forma 
poderán establecerse estratexias de formación, información e educación, á vez 
que poderán fornecérselles as ferramentas axeitadas para que poidan xestionar de 
forma eficiente e satisfactoria as dificultades que o traballo a bordo presenta desde 
punto de vista emocional.
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Resumo

Aínda que a igualdade de xénero se establece como unha prioridade no marco lexislativo 
de todos os países que conforman a Unión Europea, a prevalencia dos estereotipos sociais 
que asignan un determinado rol a homes e mulleres dificulta de xeito substancial a súa 
consecución.

A maioría das mulleres que pertencen ao sector pesqueiro realizan o seu labor en 
terra –marisqueo, acuicultura ou transformación– e están infrarrepresentadas na pesca 
extractiva con embarcación (0,5%). No caso da mariña mercante obsérvase unha escasa 
representación: aproximadamente un 7% do total das mulleres mariñas, fronte a un 42% 
do total dos homes mariños, un desfase que parece provir do rol tradicional que se lle 
asigna á muller na familia.

Neste traballo avalíase a situación das mulleres que se dedican profesionalmente ao sector 
marítimo, tanto mercante como pesqueiro. Ademais, analízase a representación feminina e 
as dificultades de acceso e ascenso na carreira profesional das mulleres no caso da mariña 
mercante.

Palabras chave: xénero, pesca, mariña mercante, protección social.

Abstract

Although gender equality is established as a priority in the legislative framework of all the 
countries that form the European Union, the prevalence of social stereotypes that assign a 
certain role to men and women impedes their attainment in a substantial way.

Most of the women who belong to the fishing sector realize their labour on land - shell 
fishing, fish farming or transformation -, and are underrepresented in extractive fishing 
with craft (0.5%). In the case of the Merchant Navy a scanty representation is observed: 
approximately 7% of the total of marine women, as opposed to 42% of the total of marine 
men. This gap seems to come from the traditional role that is assigned to women in the 
family. 

In the present work, the situation of the women who devote themselves professionally to the 
maritime sector, both merchant and fishing, is evaluated. In addition, their representation 
and difficulties of access and promotion in the professional career in the case of the 
Merchant Navy is analysed.

Keywords: Gender, Fishing, Merchant Navy, Social protection.
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1. Introdución

As estruturas sociais tradicionais determinaron desde a antigüidade roles moi 
diferentes para as mulleres e os homes: estes foron orientados ao espazo público e 
a produción, mentres aquelas quedaban relegadas ao espazo privado, a reprodución 
e os traballos sen remuneración, como as tarefas domésticas, o coidado dos 
anciáns, a educación dos fillos etc. A súa constante dedicación a estes labores, 
unida ao seu limitado acceso á cultura e ao enriquecemento proporcionado polas 
relacións sociais, impedía o crecemento intelectual feminino e fomentaba por 
tanto a permanencia inalterable da súa condición.

Estes estereotipos aínda se poñen de manifesto no ámbito pesqueiro, onde a 
división de xénero é moi marcada, para alén de o traballo da muller adoitar ser 
pouco valorado. Tanto é así que o seu papel na pesca europea pasou practicamente 
desapercibido até hai máis ben pouco tempo. Por tal motivo, a Comisión Europea 
patrocinou en xaneiro de 2003 unha conferencia sobre o lugar das mulleres no 
sector da pesca, que constituíu un punto de encontro para o debate sobre o papel 
feminino no sector. Nela púxose de manifesto que as estruturas que dominaban 
o mundo pesqueiro eran inadecuadas para promover a progresión das mulleres, e 
sentáronse as bases para emendar esta situación.

A discriminación da muller inflúe mesmo na súa visibilidade económica. Segundo 
a Comisión Europea (2003), en 2001, un ano antes da traxedia do Prestige, 
recolléronse 6500 toneladas de marisco, o que se traduciu na mobilización duns 47 
millóns de euros, mais en ningún caso se fixo notar que a maior parte deste logro 
fora atinxido por mulleres. Cómpre termos en conta que a división tradicional de 
tarefas no ámbito pesqueiro destina os homes ao mar e as mulleres á terra, de xeito 
que estas se ocupan fundamentalmente de labores de marisqueo, transformación 
e comercialización, ou mesmo de tarefas de xestión relacionadas co traballo dos 
seus maridos no mar.

A axuda europea para o sexenio 2006-2013 para este sector vén dada a través do 
Fondo de pesca europeo (FEP), en que xa se inclúe a perspectiva de xénero para 
promover accións encamiñadas á igualdade entre homes e mulleres, por exemplo, 
no artigo 11: «Os estados membros e a Comisión velarán por promover a igualdade 
entre homes e mulleres e a integración das cuestións de xénero nas diferentes etapas 
da execución do FEP, incluídas as fases de concepción, execución, seguimento e 
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avaliación». Segundo consta no informe da Rede Española de Mulleres no Sector 
Pesqueiro –organización promovida polo Ministerio de Agricultura, Alimentación 
e Medio Ambiente– Situación de la mujer en el sector pesquero español (2011) 
«os estados membros velarán por promover as operacións destinadas a incrementar 
o papel das mulleres no sector da pesca».

Neste artigo preténdese analizar a situación da muller en dous sectores destacados: 
a pesca e a actividade mercante. Tómanse como exemplo as circunstancias de 
España e de Galicia, onde as actividades relacionadas co mar constitúen un dos 
piares fundamentais da economía.

2. As mulleres e a pesca en España

Os empregos que dependen do mar en España dunha forma directa ou indirecta 
poden cifrarse en case 19 millóns. Segundo datos do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente a porcentaxe de mulleres que traballan no sector 
da acuicultura é dun 28,9%, e no marisqueo e a industria de transformación 
esta porcentaxe elévase até case o 95%, concentrando Galicia a maior parte da 
actividade. O emprego feminino sitúase, por tanto, nos subsectores da pesca. Así 
mesmo, as mulleres desenvolven importantes tarefas na diversificación económica 
das zonas pesqueiras, ben dun xeito tradicional ou de formas máis innovadoras, 
como o turismo pesqueiro, en que se amosan as manobras de navegación, os 
aparatos de pesca, os costumes e a gastronomía.

A táboa 1 pode servir para dar unha idea global da moi diferente posición de homes 
e mulleres no sector pesqueiro, aínda que unha análise pormenorizada bota máis 
luz sobre a situación. A porcentaxe de mulleres integradas no sector pesqueiro 
é moi inferior á dos homes, mais este feito vese ademais agravado porque esta 
porcentaxe vai en descenso desde o ano 2005, o que se pode achacar a dúas razóns 
preponderantes:

a) A primeira delas é a mala adaptación da muller a este nicho do mercado laboral 
por causa da falta de igualdade de trato en aspectos económicos (os soldos 
das mulleres son en xeral notablemente inferiores aos dos homes), sociais 
(son numerosas as denuncias de trato discriminatorio e mesmo vexatorio 
cara ás mulleres por parte dalgúns compañeiros varóns, sobre todo nalgúns 
subsectores) e mesmo estruturais (falta de medios básicos para a convivencia 
cos homes, como por exemplo baños separados nos barcos).
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b) A segunda é algo máis xeral, xa que se trata da volta da muller ao fogar 
coa crise económica, que impide ás familias contar con comodidades como 
gardarías, servizo do fogar, coidadores etc. 

Ano Total de 
traballadores

Total de 
traballadores no 
sector pesqueiro

% Homes % Mulleres

2002 16 630,3 9096,8 46,5 8,2
2003 17 295,9 8319,3 40,7 7,4
2004 17 970,2 9236,7 43,7 7,6
2005 18 973,2 11 402,9 44,9 15,2

2006 19 747,7 10 130,6 42,5 8,8
2007 20 356 10 625,8 42,5 9,6
2008 20 257,6 9683,1 39,8 8
2009 18 888 8027,4 35,6 6,9
2010 18 456,5 6958,1 32,1 5,6

Táboa 1. Diferenza entre a dedicación de homes e mulleres ao sector pesqueiro (miles de persoas). 

Fonte: INE-EPA 2010.

Porén, como se comentou, o sector pesqueiro distribúese en diferentes subsectores 
en que o acceso, a remuneración e a cualificación requirida polas tarefas que 
exercen as mulleres é moi diversa.

2.1. Pesca extractiva con embarcación

Neste subsector poden diferenciarse varias modalidades: pesca de altura ou 
costeira, artes menores e marisqueo con embarcación. A presenza da muller nestas 
tarefas é practicamente testemuñal en España, ao atinxir contra o 0,5%. Segundo 
o informe elaborado para a Dirección Xeral de Pesca da Comisión Europea 
(MacAllister, E. and Partners Ltd, 2001), as mulleres empregadas no marisqueo 
con embarcación traballan fundamentalmente na extracción de percebe, é dicir, 
que a maioría das que traballan con embarcación non require pasar a noite nela, 
pois os barcos marisqueiros son usados só para a captura en zonas de difícil acceso 
por terra.

As razóns que explican a escasa presenza feminina a bordo son múltiplas, desde 
o deseño interior dos propios buques –onde non se dispón de espazos apropiados 
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para o acomodo dos dous sexos– até a contumacia dos roles sociais establecidos 
que estereotipan os labores das mulleres. Desta infrarrepresentación deriva a súa 
escasa participación tanto nas confrarías de pescadores como nos seus órganos de 
goberno, e viceversa, pois a escasa participación nos postos de mando dificulta o 
seu progreso.

En Galicia, a comunidade española con máis presenza no sector marítimo, as 
mulleres conforman tan só un 4% dos empregos da pesca extractiva. Dos 12 552 
profesionais que se dedican a esta actividade, tan só 518 son mulleres. A presenza 
destas cínguese, ademais, basicamente á frota que pesca no caladoiro nacional 
(513 mulleres), e que por tanto realiza xeiras de menos de 24 horas co que non 
fan vida a bordo. As cinco mulleres restantes están ocupadas en pesqueiras da UE, 
mentres que no resto de caladoiros internacionais só traballan varóns, un total de 
1322. Na táboa 2 preséntase un resumo destes datos.

Sexo
Caladoiro 
nacional

Pesqueira 
comunitaria

Pesqueira 
internacional

Total

N.º % N.º % N.º % N.º %
  Homes 9468 75,43 1244 9,91 1322 10,53 12 034 95,87
 Mulleres 513 4,09 5 0,04 0 0 518 4,13
 TOTAL 9981 79,05 1249 10 1322 10,5 12552 100

Táboa 2. Presenza da muller na pesca extractiva en Galicia. 

Fonte: Servizo de Análise e de Rexistros (2012).

2.2. Marisqueo a pé

Pasouse da extracción do marisco que se encontraba de forma natural nas praias 
ao cultivo deste para asegurar a estabilidade do sector. É o único ámbito en que as 
mulleres son ampla maioría, no caso de Galicia cun nivel de ocupación do 90%, 
incluída a perigosa extracción de percebe.

O marisqueo por parte das mulleres comezou considerándose un complemento á 
economía familiar, mais arestora constitúe un completo medio de vida grazas ao 
cal nalgúns casos subsisten familias enteiras. Parte do mérito na revalorización 
desta actividade pode apórselle á proliferación das asociacións de mulleres 
mariscadoras que defenden os seus dereitos, e tamén ao establecemento de axudas 
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de conciliación por parte dos gobernos, que por exemplo lles permiten solicitar 
permisos de até tres anos se teñen fillos, ou dun se lles cómpre coidar algún 
familiar (REDMAR, 2012).

2.3. Acuicultura

Engloba a piscicultura, a cría de crustáceos, os viveiros e parques de moluscos 
e a miticultura. En 2010 a Unión Europea produciu 1,2 millóns de toneladas 
de produtos da acuicultura, o 19,0% do volume da produción acuática total  
–acuicultura máis pesca– europea, cun valor en primeira venda de 3288 millóns 
de euros. En España a comunidade autónoma que conta con maior produción 
acuícola é Galicia, con máis do 87% do total nacional. Como se dixo, a porcentaxe 
de mulleres que traballan na acuicultura é do 28,9% do total dos traballadores

Xa que logo, podemos dicir que este sector é un dos máis puxantes e con maior 
proxección de futuro. Non obstante, é mester promover melloras co fin de 
contribuír a protexer o medio.

2.4. Transformación

Ao longo da historia as mulleres sempre tiveron unha presenza importante neste 
sector, malia seren os homes os que gozaban de maiores privilexios. Así, nas 
industrias de salgadura e transformación de peixe do s. XIX o traballo destes estaba 
regulado por contratos fixos e cualificados xestionados polos gremios, mentres 
aquelas, en cambio, supoñían man de obra eventual, xa que eran contratadas por 
campaña e esta se adaptaba ás irregularidades da pesca.

A discriminación orixinaríase xa nas familias, en cuxo seo as mulleres adquirían 
unha aprendizaxe insuficiente e informal que ao final repercutiría na súa escasa 
cualificación, causa pola súa vez da descontinuidade, flexibilidade e eventualidade 
do seu traballo, e da falta de aprecio deste. Por tanto, as mulleres obtiñan un salario 
baixo, sen posibilidade de ascenso nin adquisición de antigüidade dentro das 
empresas onde traballaban. As estruturas do mercado de traballo imposibilitaban 
o cambio de mentalidade das propias mulleres, que a pesar de traballaren fóra 
seguían considerando esta actividade simplemente como un complemento 
ocasional á economía familiar.
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Segundo datos de 2004 da Comisión Europea, dun total de 27 000 traballadores no 
sector 20 250 son mulleres e 6750 homes.

2.5. Comercialización

A lonxa é o lugar principal de transacción comercial. Tradicionalmente era a 
muller quen xestionaba as vendas na lonxa e desenvolvía empresas familiares, 
aínda que a situación cambiou un pouco debido á crise do sector, ao veren os 
homes diminuído o número de saídas ao mar. Os mozos encontraron unha difícil 
inserción laboral, polo que en moitos casos as nais cedéronlles o posto de venda 
na lonxa. Desta forma o sector da compravenda quedou masculinizado.

2.6. Turismo

O turismo pesqueiro é unha saída axeitada para aqueles contornos en que a crise 
actuou con maior contundencia, ao promover as excursións de pesca, a apertura 
de restaurantes, as visitas guiadas a explotacións dedicadas ao cultivo de marisco 
ou o aloxamento en casas rurais etc. A maioría destas actividades son realizadas 
por mulleres.

2.7. Outras actividades

Cabe salientarmos o tecido de redes, os traballos auxiliares da acuicultura 
(depuradoras, cetarias) e a administración (confrarías, empresas pesqueiras, 
organizacións de produtores etc.). En boa parte dos casos as mulleres son a 
maioría, como por exemplo na industria conserveira ou na redeira, aínda que é 
patente a súa pouca participación nos órganos de mando.

2.8. Principais obstáculos á participación das mulleres en actividades 
pesqueiras 

En tempos pasados a escasa participación feminina no sector pesqueiro era un 
fiel reflexo do conxunto da organización social, en que as mulleres desempeñaban 
papeis sen dúbida importantes aínda que cinguidos practicamente en exclusiva 
ao ámbito familiar, coa excepción dalgunhas ocupacións remuneradas mais 
relacionadas sempre con tarefas domésticas ou co coidado de nenos ou anciáns. 
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A esta situación coadxuvaban non só os estándares sociais da época, establecidos 
polos homes, senón tamén a escasa formación das mulleres, que crían que estaban 
a cumprir coa súa misión neste mundo.

Máis rechamante resulta a postergación das mulleres en determinados sectores 
hoxe, cando a súa educación é do mesmo nivel que a dos homes e xa alcanzaron 
altas cotas de poder en bastantes actividades. No tocante ao sector da pesca, unha 
das causas máis probables da súa relativa discriminación é a escasa presenza 
feminina en postos xestores de relevancia. Isto comporta que as normas, os 
soldos, as contratacións e os ascensos sexan decididos por homes pouco afeitos 
ademais a tratar con mulleres de igual a igual, co cal se establece unha especie 
de círculo vicioso. Pola súa banda as mulleres, visto o escaso apoio dos seus 
compañeiros e mesmo dalgunhas administracións, non loitan por entraren nun 
sector que lles ofrece escasas e malas perspectivas laborais, e poucas posibilidades 
de desenvolvemento profesional.

Outra das causas é a pouca concienciación en materia de igualdade de xénero de 
gran parte dos homes dedicados ás actividades marítimas, que ven as mulleres 
como estorbos, xa que segundo argumentan carecen da forza necesaria para 
traballaren a bordo dun barco, estes non contan coas instalacións que necesitan, 
perturbarían a convivencia nos barcos (non se ve con bos ollos que sexa mixta) etc. 
Mesmo existen nalgunhas comunidades autónomas razóns de tipo supersticioso, 
pois dise que as mulleres a bordo traen mala sorte 

Doutra parte, as elevadas xornadas laborais e nalgúns casos a obriga de estar fóra 
do fogar durante días ou mesmo meses, unidas ás escasas axudas de conciliación, 
constitúen outro hándicap que empurra as mulleres a buscaren outras ocupacións.

2.9. Signos evidentes de cambio

A equiparación de roles entre homes e mulleres comeza tamén a chegar timidamente 
ao ámbito pesqueiro, un cambio en que xogan un papel fundamental os gobernos e 
as administracións coas súas axudas para a integración das mulleres: políticas de 
igualdade de salarios, campañas de concienciación, establecemento de baixas por 
maternidade de longa duración etc.

Outro feito positivo –malia que non de todo satisfactorio, xa que aínda deixa a 
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muller lonxe das actividades propiamente pesqueiras– é o recoñecemento por parte 
do Goberno español do status de cónxuxe colaborador/a, no marco da Directiva 
2010/41/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2010, sobre a 
aplicación do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres que exercen 
unha actividade autónoma, que permite que as mulleres dos pescadores gocen 
do réxime de protección social dos seus maridos, de vacacións pagadas e de 
xubilación. Tendo en conta que tamén no mar hai unha gran muller detrás de cada 
grande home, xa que as esposas dos pescadores adoitan levar a cabo tarefas de 
xestión, comunicación, contabilidade, comercialización e apoio loxístico, parece 
cando menos un bo comezo.

Por outro lado, xurdiron numerosas asociacións lideradas por mulleres, e así 
mesmo por homes, especialmente dedicadas a lograren a igualdade no sector 
pesqueiro. Entre elas salientan as confrarías de pescadoras, aínda que tamén as 
fundacións participadas por empresas, universidades etc.

2.10. Accións de futuro

Para continuar avanzado na igualdade de xénero poderían considerarse como 
medidas xa o apoio ás iniciativas de mulleres na pesca, xa a prevención da 
discriminación de xénero no funcionamento das redes formais do ámbito 
pesqueiro. Ademais cumpriría ter en conta o tipo de oportunidades que teñen as 
mulleres á hora de obteren información tanto profesional como de promoción das 
súas propias actividades. Pola súa vez, os órganos políticos competentes deberían 
promover programas, tanto de financiamento como de formación permanente, 
especificamente destinados ás mulleres que quixeren desenvolver unha actividade 
de diversificación para os negocios familiares dependentes da pesca.

3. A muller na mariña mercante

Aínda que as mulleres participan na actividade marítima desde hai séculos, o 
emprego feminino na mariña mercante de forma xeneralizada é un fenómeno 
relativamente recente, que Zhao et al. (2003) sitúan nos anos noventa, aínda que 
os primeiros casos de mulleres navegando como oficiais de buques mercantes 
se remontan aos anos trinta. Entre estas pioneiras podemos destacar a Victoria 
Drummond, quen serviu como oficial de máquinas para Gran Bretaña durante a 
segunda guerra mundial, ao fin da cal, sendo incapaz de encontrar traballo como 
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xefa de máquinas en buques británicos, serviu en buques de bandeira grega; ou 
da rusa Anna Ivanova, a primeira muller en exercer de capitá a bordo dun buque 
en 1935.

O sector marítimo pode considerarse sen lugar a dúbidas fortemente 
masculinizado. De feito, na actualidade e segundo un estudo realizado pola 
Organización Internacional do Traballo en colaboración co Centro Internacional 
para a Investigación sobre os Mariños (Zhao et al., 2003), só entre o 1 e o 2% do 
máis dun millón de mariños no ámbito internacional son mulleres. En particular, 
só o 7% das mulleres mariñas ocupan postos de mando, mentres as demais ocupan 
postos de mariñeiría, preferentemente nos departamentos de hostalaría dos buques 
de pasaxe, fronte ao 42% dos homes mariños que ocupan postos de mando.

O último estudo sobre a oferta e a demanda de mariños no ámbito mundial, 
publicado polo Baltic and International Maritime Council (BIMCO) e a 
International Shipping Federation (BIMCO/ISF, 2010), indica que xa no ano 
2010 existía un déficit no número de oficiais dispoñibles de contra os 14 000. 
As mulleres representan, xa que logo, unha forza de traballo subexplorada e 
desaproveitada que podería axudar a paliar esta falta de oficiais no frete mundial, 
unha opinión compartida pola Organización Marítima Internacional (OMI) e a 
Comisión Europea, que recomendan aos distintos estados faceren esforzos para 
promover e facilitar o acceso das mulleres á profesión marítima.

A este respecto, o secretario xeral da OMI (Mitropoulos, 2008) lembra ao sector 
que, dada a relevancia da experiencia a bordo para o desempeño de determinados 
postos de responsabilidade en terra dentro do clúster marítimo, a falta de mulleres 
coa devandita experiencia transformarase, nun longo prazo, nunha barreira que 
lles impedirá estaren representadas no conxunto das actividades realizadas en e 
para o sector marítimo.

Canto ao punto de vista dos empregadores, a pesar de que moitas compañías 
navieiras con experiencia no emprego de mulleres ofrecen datos moi positivos 
sobre o desempeño laboral feminino neste ámbito, moitas outras non parecen 
ter desenvolvido políticas nin normativas específicas a respecto do emprego e 
as condicións de traballo das mulleres (Business Times, 2003). O que é máis, 
segundo Thomas (2003) o emprego feminino a bordo está suxeito a un bo número 
de mitos e concepcións erróneas sobre as mulleres no sector marítimo, tales 
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como a idea equivocada do que se considera un traballo apropiado para homes e 
mulleres con base unicamente no xénero: «such gendered stereotypes regarding 
appropriate work task and workplace were found to be held by some employers, 
based on ideas about natural differences between men and women».

Así mesmo, algúns empregadores, indica este mesmo autor, sosteñen que 
a navegación é simplemente demasiado difícil, e as condicións de emprego 
demasiado rigorosas, o que converte o transporte marítimo nunha carreira 
inapropiada para unha muller. Outros afirman que as mulleres poden traballar 
só a bordo de certos tipos de buques e desempeñando tarefas que non entren en 
conflito coa noción de feminidade, de tal xeito que os traballos para desenvolver na 
máquina son vistos como os menos axeitados para as mulleres. Existen así mesmo 
actitudes negativas cara ao emprego das mulleres no sector marítimo relacionadas 
coa percepción do papel da muller na familia, pois afírmase que esta carreira é 
totalmente incompatible co matrimonio e a maternidade.

Na outra cara da moeda atopamos as opinións favorables dos empregadores 
que contratan mulleres para o traballo a bordo, cuxas experiencias salientan a 
dedicación e perseveranza das mulleres no desenvolvemento das súas tarefas 
profesionais a bordo e os beneficios sociais que comporta a presenza feminina 
entre a tripulación: «the presence of women on board could actively improve the 
morale and atmosphere on board, promoting a more normal environment for the 
crew to live and work within» (Thomas, 2003).

En España cabe sinalarmos que aínda que existen mulleres oficiais na mariña 
mercante española desde hai máis de trinta anos, a súa presenza a bordo segue 
sendo mínima, e o seu ascenso aos niveis de mando superiores é sempre lento e 
complicado: «poder chegar a capitás e xefas de máquinas resulta moi complicado 
e o propio acceso laboral á mariña mercante presenta enormes retos nas pautas 
tradicionais de navieiras e mariños» (Martínez de Osés, 2002). Non debemos 
esquecer tampouco que as mulleres españolas non accederon aos estudos náuticos 
até principios dos oitenta, coincidindo coa daquela recente aprobación da 
Constitución.

No tocante á oportunidade de acceso das mulleres aos estudos marítimos, non 
existe ningunha razón intrínseca pola que as mulleres non poidan participar e 
beneficiarse do emprego na industria marítima, malia ser considerada esta industria 
tradicionalmente como masculina e o feito de moitas institucións de formación 
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marítima repartidas por todo o mundo só admitiren homes ou un número moi 
limitado de mulleres entre o seu estudantado (Tansey, 2000). Afortunadamente 
este non é o caso de España, onde o acceso da muller aos estudos marítimos non 
está limitado en ningún aspecto. Outros países como a China e a India cambiaron 
as súas políticas de recrutamento co fin de aumentaren o número de alumnas entre 
os seus estudantes (Zhao et al., 2003).

En calquera caso, as mulleres que acceden aos estudos marítimos deben superar, no 
desempeño da súa vida profesional, unha serie de barreiras ligadas ao xénero que 
lles dificultan enormemente o acceso ao mercado laboral e aos postos de mando 
(De la Campa et al., 2007). Así, por exemplo, se a media de mulleres que estudan 
na Universidade da Coruña (UDC) supera o 50%, as que realizan estudos náuticos 
rolda o 20%, o que sitúa estes estudos entre os fortemente masculinizados. A 
isto cómpre engadirmos o alarmante descenso na demanda deste tipo de estudos 
dos últimos trinta anos, así como a baixa porcentaxe de tituladas que alcanzan as 
máximas cualificacións profesionais.

A este respecto, o traballo realizado por De la Campa, Bouza e Rodríguez (2010), 
en que se compara o acceso aos postos de mando dos homes e as mulleres que 
estudaron nas especialidades de Máquinas Navais e Navegación Marítima na ETS 
de Náutica e Máquinas da UDC entre os anos 2002 e 2009, revela que no caso 
do alumando de Máquinas Navais o 34% dos homes alcanza a titulación de xefe 
de máquinas, fronte ao 18% das mulleres; no caso do alumnado de Navegación 
Marítima, o 69% dos homes adquire a titulación de capitán, mentres que só o fan 
o 12% das mulleres.

Todo isto lévanos a afirmar que efectivamente existen barreiras ligadas ao xénero 
que impiden as mulleres chegaren aos postos de mando en igualdade de condicións 
cos homes. Cabe xa que logo preguntarse cales son as condicións de vida e de 
traballo destas mulleres que desenvolven a súa profesión nun sector fortemente 
masculinizado, cales son estas barreiras que impiden ou dificultan o acceso 
das mulleres ao mercado laboral marítimo e se existen ou poden desenvolverse 
estratexias que faciliten, favorezan e fagan máis atractiva esta actividade para as 
mulleres.

3.1. Barreiras na inserción laboral das mulleres na mariña mercante

Os traballos de De la Campa, Bouza e Rodríguez (2009a, 2009b e 2010) sérvennos 
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para establecer cales son as barreiras que as mulleres españolas deben enfrontar 
para se inseriren no ámbito laboral do transporte marítimo:

a) As mulleres non teñen as mesmas oportunidades que os homes para o traballo 
a bordo en postos de responsabilidade.

b) O ascenso é máis difícil para as mulleres.

c) As esixencias do traballo son maiores para as mulleres, xa que deben demostrar 
máis a súa valía e os seus erros son tidos máis en conta.

d) Crese que a muller ten menos forza, menos aptitudes e menos dotes de mando.

e) Non se deposita suficiente confianza no desempeño profesional feminino.

f) Os problemas de conciliación da vida laboral e familiar, así como a maternidade, 
serán condicionantes importantes no seu futuro profesional.

Por outra parte, cabe sinalarmos que segundo as investigacións de Zhao et al. 
(2003) no ámbito internacional as mulleres atopan similares impedimentos para o 
seu desenvolvemento profesional en igualdade:

a) Compañías que se negan a embarcar mulleres.

b) Compañeiros a bordo que se resisten a aceptaren as mulleres como membros 
da tripulación capacitados para o correcto desempeño das súas funcións 
profesionais.

c) Tripulantes e persoal de terra incapaces de aceptaren ordes dunha muller.

d) Necesidade de demostrar constantemente a súa valía profesional para ser tidas 
en consideración.

e) Dificultades de promoción.

f) Comentarios machistas e xocosos sobre a súa presenza e función a bordo.

g) Actitudes excesivamente paternalistas que tampouco favorecen o desenvolve-
mento persoal.

h) Murmurios entre a tripulación sobre a vida privada das mulleres a bordo 
que lles impiden unha correcta socialización entre os tripulantes. Así, moi-
tas mulleres que traballan en buques rematan, algunhas veces de forma  
inconsciente, por adoptaren comportamentos masculinizados ou evitar as in-
teraccións sociais co fin de pasaren desapercibidas.
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O acoso sexual é tamén un serio problema para as mulleres a bordo, que teñen que 
tomar medidas especiais para se protexeren, sobre todo cando están soas nos seus 
camarotes (Organización Internacional do Traballo, 2001). Resulta curioso como 
o comportamento masculino inapropiado se pasa por alto en moitas ocasións, e por 
tanto volve repetirse, mentres as mulleres deben modificar o seu comportamento 
para evitar este tipo de situacións e pechar o seu camarote con chave, ou ignorar 
a presenza de elementos embarazosos ou que as fan sentirse incómodas como 
carteis ou protectores de pantalla pornográficos.

Finalmente, Bonder e Elizalde (2003) indican que as mulleres que se integran nun 
ámbito tradicionalmente masculino se ven con frecuencia «forzadas a adaptarse 
a un ambiente de traballo estruturado á volta de prácticas, valores, rutinas e 
discursos masculinizados, ao tempo que, para ser aceptadas nestes ámbitos, deben 
demostrar competencias moitas veces superiores ás dos varóns e simultaneamente 
responder, a través das súas actitudes, ás expectativas socioculturais asociadas coa 
feminidade normativa».

Resulta por tanto evidente que as mulleres do sector marítimo están na actualidade 
nunha posición de desvantaxe a respecto dos homes do sector no que ten a ver co 
acceso ao mercado laboral, así como que ademais deben afrontar situacións máis 
desfavorables no desempeño e mantemento dos seus empregos a bordo debido 
á atribución tradicionalmente masculina deste tipo de actividades. Así pois, é 
necesario buscar estratexias que melloren o contorno e a aceptación e o apoio 
dos compañeiros de traballo. É imprescindible o establecemento de políticas que 
melloren o recrutamento e a retención das mulleres a bordo, e esta é unha tarefa 
que incumbe a todos os interesados no negocio marítimo, empresas, sindicatos e 
centros de formación.

3.2. Medidas para incentivar a inserción laboral das mulleres no transporte 
marítimo

Vexamos a continuación algunha das posibles medidas para tomaren as compañías 
navieiras e outras institucións interesadas no negocio marítimo co fin de facilitaren 
e favoreceren a integración laboral e social das mulleres na mariña mercante (De 
la Campa, Bouza e Rodríguez, 2010):

a) Estudos no ámbito europeo sinalan que as navieiras que traballaron ou traballan 
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con mulleres obtiveron experiencias positivas ao incorporárenas entre os seus 
traballadores a bordo, e mesmo observaron un cambio positivo de actitude nos 
tripulantes varóns, polo que sería interesante buscar fórmulas que traten de 
incentivar a contratación de mulleres.

b) Tamén pode ser interesante aproveitar a paridade e a discriminación positiva 
para que a muller estea presente neste ámbito co fin de normalizar a súa 
situación laboral.

c) Educar o sector marítimo na igualdade e a non-discriminación, establecendo 
políticas claras neste sentido e formando os tripulantes na normalidade da 
presenza feminina a bordo.

d) Incentivar as empresas para que faciliten a recolocación en terra das mulleres 
que desexen ter fillos, ben sexa de forma temporal ou definitiva, co fin de estas 
poderen conciliar a súa vida familiar e laboral e non sufriren unha perda de 
poder adquisitivo polo simple feito de ser nais.

e) Favorecer a integración social das mulleres a bordo, procurando, na medida 
do posible que estas poidan contar con algunha compañeira de traballo, de 
xeito que diminúa a sensación de soidade da muller única nunha tripulación de 
varóns, e potenciando así mesmo o desenvolvemento dun apoio emocional.

f) Favorecer o asociacionismo entre mulleres que traballan para e no sector, coa 
idea de manter unido un colectivo minoritario e disperso que necesita do apoio 
mutuo para ser laboral e socialmente forte.

g) Facer máis atractiva a carreira profesional para as mulleres, ofrecéndolles a 
posibilidade de traballar neste ámbito durante toda a súa vida, ou cando menos 
o período máis dilatado posible, mediante a planificación profesional.

h) Animar as persoas que ocupan os postos máis altos dentro das empresas en 
terra e os buques a se converteren en mentoras daquelas mulleres que mostren 
potencial para ocupar os postos de liderado, de xeito que se favoreza a súa 
promoción.

i) A realización de estudos de xénero no sector faise necesaria co fin de 
coñecer en profundidade as condicións de traballo das mulleres e ofrecer 
posibles estratexias que as melloren. Así mesmo, é necesario involucrar os 
diferentes organismos interesados no sector para que tomen conciencia sobre 
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a súa responsabilidade e a ocasión que teñen de contribuír á igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres no transporte marítimo.

3.3. O traballo da OMI en favor das mulleres do sector

A OMI, sendo consciente do importante papel que a muller pode e debe xogar 
no sector marítimo, puxo en marcha un programa especificamente encamiñado 
a facilitar a integración feminina neste campo, o IMO Women in Development 
Programme, que se iniciou en 1989 cos seguintes obxectivos (Tansey, 2000):

a) Integrar a muller nas principais actividades do sector marítimo.

b) Mellorar o acceso das mulleres á formación e á tecnoloxía marítimas.

c) Incrementar a porcentaxe de mulleres nos niveis de xestión superiores no 
sector marítimo.

d) E promover a autosuficiencia económica das mulleres, incluído o acceso ao 
emprego.

Os programas e proxectos transversais buscan integrar as mulleres nas iniciativas 
sectoriais e transversais da OMI. Estes proxectos requiren un deseño que teña en 
consideración a perspectiva de xénero co obxecto de asegurar, desde o mesmo  
momento da súa concepción, que as mulleres serán obxectivo específico, tanto 
como participantes como beneficiarias, na formulación e impacto de cada  
programa ou proxecto.

Os proxectos específicos de xénero e promocionais, pola súa banda, representan 
unha aproximación graduada cara á integración das mulleres no desenvolvemento 
sectorial principal da industria marítima. Segundo a OMI, estes proxectos 
representan o motor principal do cambio, a través de actividades que inclúen 
o financiamento de asociacións dedicadas ao desenvolvemento de programas 
técnicos de formación, os cales, alén de melloraren as competencias marítimas, 
están deseñados para axudar as mulleres a superaren as barreiras actitudinais e 
ambientais e asegurar o seu acceso á formación.

Desde a entrada en funcionamento do devandito programa, a OMI realizou 
diversas accións entre as que cabe destacarmos as seguintes:
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a) A posta en marcha de seminarios e obradoiros de sensibilización.

b) O establecemento de nexos formais de comunicación entre mulleres 
directivas nas industrias marítima e portuaria, co fin de facilitar unha canle 
para o intercambio de información relacionada coa implantación efectiva de 
estándares globais no sector marítimo.

c) O pulo do acceso en igualdade de condicións á formación marítima a través 
tanto de programas xerais de formación como de proxectos de xénero 
específicos. Os resultados desta acción reflíctense no aumento das mulleres 
estudantes na World Maritime University do 6% ao 30% nos últimos 10 anos 
(Jones, 2008).

d) A aprobación pola Conferencia das Partes no Convenio de Formación de 1978 
convocada en 2010 dunha resolución sobre o fomento da participación da 
muller no sector marítimo, e a posterior inclusión desta no Convenio sobre 
normas de formación, titulación e garda para a xente de mar.

Nesta resolución convídase os gobernos participantes a prestaren especial atención 
á consecución da igualdade de acceso dos homes e as mulleres a todas as ramas 
do sector marítimo; a destacaren o papel da muller nas profesións marítimas e a 
fomentaren unha maior participación desta na formación marítima e en todos os 
niveis do sector marítimo.

Así mesmo, convídase os gobernos e o sector a se esforzaren en examinar 
formas de determinar e superar, do punto de vista internacional, as limitacións 
actuais, tales como a falta de instalacións para as mulleres a bordo dos buques 
escola, de modo que estas poidan participar de xeito pleno e sen impedimentos 
nas actividades da navegación co fin de facilitar efectivamente a consecución do 
terceiro obxectivo de desenvolvemento do milenio (promover a igualdade entre os 
sexos e o empoderamento da muller); e a apoiaren a provisión de oportunidades de 
formación práctica, de maneira que as mulleres poidan adquirir o nivel axeitado 
de experiencia práctica.

e) Declaración de Busan, adoptada na Conferencia Rexional da OMI sobre 
o Desenvolvemento dunha Estratexia Global para as Mulleres Mariñas 
(Organización Marítima Internacional, 2013). Con esta declaración de 
intencións, os participantes na devandita conferencia acordaron asociarse para 
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desenvolveren unha estratexia global para as mulleres mariñas e solicitaren 
axuda ás axencias gobernamentais, así como aos organismos internacionais e 
rexionais, para facilitar a implementación desta estratexia.

f) Desenvolvemento e distribución do vídeo Women at the helm, desenvolvido 
pola OMI e presentado na anteriormente mencionada Conferencia Rexional 
sobre o Desenvolvemento dunha Estratexia Global para as Mulleres Mariñas.

4. A muller no mar. Aspectos sociais

4.1. Desigualdades sociais de xénero

Durante os últimos trinta anos producíronse en España cambios que noutros países 
esixiron un período de transformación moito máis longo. Esta rapidez pode chegar 
a explicar por que a contradición entre a nova posición económica feminina e a 
organización social tradicional é especialmente tensa, tanto nas dificultades que 
as mulleres experimentan para afrontar a nova situación no eido da familia como 
na necesidade dunha adaptación dos sistemas de protección que teña en conta esta 
nova realidade (Griñán Martínez, 2000).

Hai décadas que a muller se incorporou ao mercado de traballo, ora ben, este feito 
non se produciu en igualdade. Cando as mulleres se dispoñen a entrar no sistema 
laboral deben enfrontarse a unha estrutura masculina (Fundación SURT, s. d.) 
na cal se privilexia o traballo produtivo e se dificulta a súa compatibilidade con 
outros aspectos da vida como a reprodución, o ocio ou a participación política. 
Con todo, tamén os homes poden chegar a atopar dificultades para viviren unha 
vida que non se vexa reducida ao laboral e participar en condicións equitativas no 
traballo reprodutivo. Esta circunstancia maniféstase en todos os niveis.

A sociedade española e as propias mulleres van por diante da realidade na súa 
percepción da nova situación en relación co traballo profesional. Pola contra, a 
adaptación das mentalidades e as propias políticas públicas parecen non acompañar 
o movemento de plena integración social das mulleres. Traballos estatísticos 
recentes (UGT, 2003) mostran como a pesar de que a muller aumentou a súa 
presenza no mundo laboral, o percorrido profesional feminino resulta diferente 
ao masculino. Por este motivo adoita falarse de segregación horizontal, aquela 
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que produce concentracións da presenza de mulleres en certos postos de traballo, 
como por exemplo na educación e na asistencia a persoas dependentes; e de 
segregación vertical, que impide ás mulleres acadar os postos máis altos nalgunhas 
organizacións. Normalmente é debido a un equilibrio desigual entre vida persoal, 
familiar e laboral. Ademais cabe salientarmos a existencia de diferenzas nos 
salarios a respecto dos homes, e a maior incidencia do acoso sexual e de xénero 
no colectivo feminino (Tokman, 2006).

Esta discriminación vese acentuada pola pertenza a algún grupo étnico ou relixioso 
diferente ao tradicional local, que delimita, en tal caso, o acceso e a progresión no 
traballo.

4.2. A protección social

A protección social foi evolucionando ao longo do tempo por razóns históricas, 
sociais, culturais e económicas e os seus fins xiran arredor de catro obxectivos 
básicos (Griñán Martínez, 2000):

a) A axuda contra a pobreza, as necesidades para unha existencia mínima digna.

b) Unha maior igualdade mediante a eliminación das diferenzas no benestar, así 
como o control das situacións de dependencia.

c) Unha maior seguridade fronte ás situacións cambiantes da sociedade.

d) O fomento e a extensión do benestar.

Resulta evidente que a protección social está vinculada de modo estreito coa 
inserción laboral. O denominado estado de benestar pode considerarse o sistema 
máis difundido de protección social e incorpora no seu deseño a pretensión dunha 
situación de emprego pleno e estable. De feito pode definirse como «o conxunto 
de institucións estatais provedoras de políticas sociais dirixidas á mellora das 
condicións de vida e a promover a igualdade de oportunidades da cidadanía» 
(Moreno, 2000).

En termos xerais, existe un pobre coñecemento sobre a forma en que o sistema 
da Seguridade Social española atende as situacións de necesidade que afectan 
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de forma específica á muller (Griñán Martínez, 2000). En concreto, a protección 
social da maternidade inclúe diversas medidas destinadas ás mulleres durante as 
tres fases principais que se pode dividir o proceso fisiolóxico da maternidade, que 
inclúen o embarazo, o parto e posparto.

4.3. Réxime especial dos traballadores do mar

Cabe considerarmos como traballadora do mar aquela persoa que liga a súa vida 
a tarefas marítimo-pesqueiras dentro dos máis variados grupos e sectores aso-
ciados que comprende este tipo de traballo, que abrangue numerosas actividades 
relacionadas coa propia normativa que regula a protección de seguridade social 
destes traballadores. En primeira instancia pódese crear unha clasificación básica: 
aquelas realizadas no mar, dun lado; e, doutro, as que se desenvolven para o mar.

As propias singularidades do traballo marítimo-pesqueiro dificultou desde sempre 
a aplicación das normas laborais e de seguridade social e obstaculizou, en gran 
medida, a incorporación e permanencia das mulleres en moitas das actividades 
dentro dos labores marítimo-pesqueiros.

4.4. A protección da muller nas actividades marítimo-pesqueiras

Pode resultar interesante para a análise do nivel de protección social das mulleres 
nos distintos eidos laborais, en concreto o do mar como réxime especial, 
comprobar as estatísticas de distintos indicadores segundo fontes diversas (Griñán 
Martínez, 2000). Así, en primeiro lugar, pódese observar a distribución porcentual 
das pensións de incapacidade permanente contributivas rexistradas no Instituto 
Nacional da Seguridade Social por sexos segundo os distintos réximes (INSS, 
1997):
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Réxime

% de pensións 
de incapacidade 

correspondente a mulleres 
sobre o total de pensións

% de pensión media 
correspondente a mulleres  
sobre a relativa aos homes

Xeral 24,96 64,53
Autónomos 37,33 85,79
Agro conta allea 22,18 91,51
Agro conta propia 43,80 90,46
Mar 5,25 74,60
Carbón 1,52 70,05
Fogar 98,12 100,07

TOTAL 28,90 69,62

Táboa 3. Fonte: INSS, 1997.

Obsérvase como o mar e o carbón son os réximes onde as traballadoras menos se 
benefician deste tipo de pensións a respecto dos homes, moi por debaixo do resto 
de actividades. Nas empregadas do fogar é onde atopamos maior equiparación.

De xeito similar ao que sucede coas pensións de incapacidade permanente, no 
caso das pensións por xubilación (INSS, 1998) a maior equiparación, tanto no 
que se refire ao número de pensións como á cantidade media destas, prodúcese 
nos réximes especiais de traballadoras por conta propia (agro e fogar), mentres 
que segue a existir unha forte diferenza no réxime xeral, así como no do mar e 
no do carbón. Estes datos reflicten a escasa presenza laboral das mulleres nestas 
actividades produtivas, en comparación coas outras, presenza que ademais e 
con frecuencia parece producirse en modalidades de contratación atípicas ou 
temporais.

Réxime
% de pensións de xubilación 
correspondente a mulleres 
sobre o total de pensións

% de pensión media 
correspondente a mulleres  
sobre a relativa aos homes

 Xeral 18,61 75,29
 Autónomos 44,31 81,29
 Agro conta allea 25,57 82,61
 Agro conta propia 48,39 86,72
 Mar 2,68 62,30
 Carbón 0,98 62,98
 Fogar 98,38 96,18
 TOTAL 32,36 76,62

Táboa 4. Fonte: INSS, 1998.
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No caso das pensións de viuvez (INSS, 1998) obsérvase a mesma característica 
en todos os eidos: unha forte presenza das mulleres agás no caso do fogar, así 
como un importe medio máis elevado que o correspondente aos homes. Este feito 
non mostra unha maior protección da muller, senón, en todo caso, a presenza nos 
homes de maiores casos de concorrencia de pensións nun mesmo titular, polo que 
a pensión de viuvez non se ve complementada polos suplementos a mínimos, o 
que ocorre con maior frecuencia no caso de os perceptores seren mulleres (Griñán 
Martínez, 2000).

Réxime
% pensións de viuvez 

correspondente a mulleres 
sobre o total

% pensión media 
correspondente a mulleres  
sobre a relativa aos homes

 Xeral 97,15 123,23
 Autónomos 93,76 138,53
 Agro conta allea 95,60 152,83
 Agro conta propia 87,97 143,40

 Mar 98,65 143,04
 Carbón 99,63 109,86
 Fogar 7,60 118,24
 TOTAL 95,27 146,72

Táboa 5. Fonte: INSS, 1998.

Como primeira conclusión podemos dicir que o sistema protector español se 
caracteriza no tocante ás pensións por unha universalización incompleta, e que 
nel ten unha preponderancia moi forte o seu carácter contributivo e familiar. Estes 
trazos fano pouco axeitado para momentos caracterizados pola vulnerabilidade 
do mercado laboral e pola inestabilidade dos fogares, ao se orixinar unha certa 
dualidade na protección social segundo a cal a calidade dos dereitos sociais a 
que pode acceder unha persoa parece estar en función da súa traxectoria laboral, 
de xeito que se relega aos niveis máis baixos da protección social –pensións non 
contributivas ou rendas mínimas– as persoas con vida laboral inexistente ou máis 
precaria.

Outro aspecto interesante para considerar, específico das mulleres, é o relativo á 
protección da muller na detección e vixilancia do embarazo no ámbito marítimo, 
pois existe a obriga empresarial de vixilancia da saúde no contexto marítimo a partir 
dos exames médicos previos ao enrolamento dos tripulantes dunha embarcación. 
Neste sentido, hai estudos (Fotinopoulou, 2001) que procuran determinar que 



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 153-178

ROSA MARY DE LA CAMPA PORTELA / MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ   

JUAN JOSÉ GALAN DÍAZ / SIMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO
176

supostos ocasionan a vulneración do dereito da intimidade e á non-discriminación 
por razón de sexo no acceso ao emprego das mulleres.

5. Conclusións

As mulleres desenvolven tarefas particulares no ámbito da pesca: marisqueo, 
traballos en empresas de transformación de peixe, comercialización etc. Tamén 
no caso da mariña mercante resulta evidente se encontran nunha posición de 
desvantaxe notoria fronte aos homes. Ademais, cómprelles afrontaren situacións 
máis desfavorables no desempeño e o mantemento dos seus empregos a bordo 
debido á atribución tradicionalmente masculina deste tipo de actividades.

Os autores estiman que se fai necesario buscar estratexias que melloren o contexto 
e a aceptación e o apoio dos compañeiros de traballo. Por tanto, é imprescindible 
o establecemento de políticas que melloren o recrutamento e a retención das 
mulleres a bordo, o que debe ser unha obriga de todas as partes do negocio 
marítimo: empresas, sindicatos e centros de formación.

Referencias bibliográficas

BIMCO/ISF (2010) [en liña] Manpower 2010 Update. The Worldwide Demand for and Supply of 

Seafarers. Highlights. Dispoñible no enderezo web <https://www.bimco.org/~/media/About/Press/

2010/Manpower_Study_handout_2010.ashx>.

boNDer, G. e elizAlDe, s. (2003) «Nuevos entornos educativos para una formación no sexista en 

ciencia y tecnología». Relatorio presentado no Seminario Internacional de Inserción de la Mujer en 

las Tecnologías que tivo lugar en Copiapó (Chile) os días 6-8 de outubro de 2003. 

busiNess tiMes (2003) [en liña] Though Struggle at Sea. Dispoñible no enderezo web 

<http://yaleglobal.yale.edu>.

coMisióN euroPeA (2003) [en liña] La Pesca Europea 17, especial monográfico sobre «Las 

mujeres en la pesca: un papel desconocido». Dispoñible no enderezo web <http://ec.europa.eu/ 

fisheries/documentation/magazine/mag17_es.pdf>.

De lA cAMPA, r. (2007) [en liña] Memoria final do proxecto: Mulleres galegas na mariña 

mercante. Dispoñible no enderezo web <http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/docu

mentos/mulleres_galegas_marina__mercante%5B1%5D.pdf>.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 153-178

O TRABALLO DAS MULLERES EN ÁMBITOS MARÍTIMOS:
MARIÑA MERCANTE E PESCA

177

De lA cAMPA, r.; bouzA, M. A. e roDríGuez, b. (2010) «La incorporación de la mujer en los ámbitos 

docente y profesional de la Marina Mercante española: metas alcanzadas y retos pendientes» en 

Fotinopoulou Basurko, O. Aspectos laborales y de seguridad social de las mujeres en el sector 

marítimo. Vitoria, Servizo Central de Publicacións do Goberno Vasco, pp. 121-195.

De lA cAMPA, r.; bouzA, M. A. e roDríGuez, b. (2009a) «Mujeres gallegas en la Marina Mercante» 

Medicina Marítima 9(1), pp. 44-51.

De lA cAMPA, r.; bouzA, M. A. e roDríGuez, b. (2009b) «Mujeres en los estudios náuticos de 

la Universidad de A Coruña. Una investigación mediante encuestas» Medicina Marítima 9(2), 

pp. 98-105.

fotiNoPoulou bAsurko, o. (2001) «La detección del estado de embarazo de la mujer marino en el 

contexto del reconocimiento médico previo al embarque» Aranzadi Social 21, pp. 69-93.

fuNDAcióN surt (s. d.) [web] Maleta pedagógica. Un equipaje para la interculturalidad. Dispoñible 

no enderezo web <http://www.surt.org/maletaintercultural/index.php>.

GriñáN MArtíNez, J. A. (dir.) (2000) [en liña] Mujer y protección social. Dispoñible no enderezo web 

<http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/

libros-e-informes/mujer-y-proteccion-social>.

iNstituto NAcioNAl De estAtísticA (2001-2006) [en liña] Mujeres y hombres en España. Dispoñible 

no enderezo web <http://www.ine.es>.

JoNes, r. G. (2008) «Empowering Professional Women in the Maritime World: The WMU 

Contribution» WMU Journal of Maritime Affairs 7(2), pp. 505-508.

MAcAllister, e. AND PArtNers ltD (2001) [en liña] The Role of Women in the Fisheries Sector. 

Dispoñible no enderezo web <http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/role_of_women/ 

index_en.htm>.

MArtíNez De osés, f. X. (s. d.) [en liña] Situación de la mujer ante los estudios marítimos y la Marina 

Mercante. Barcelona, Facultade de Náutica da UP. Dispoñible no enderezo web <http://upcommons.

upc.edu/e-prints/bitstream/2117/561/1/La%20mujer%20en%20la%20Marina%20Mercante.pdf>.

MitroPoulos, e. e. (2008) «Empowering Women in the Maritime World». Relatorio presentado na 

International Conference Empowering Professional Women in the Maritime World, organizada pola 

World Maritime University en Malmö (Suecia) os días 2-4 de abril de 2008.

MoreNo, l. (2000) Ciudadanos precarios. Barcelona, Ariel.

orGANizAcióN iNterNAcioNAl Do trAbAllo (2001) The Impact on Seafarers’ Living and Working 

Conditions of Changes in the Structure of the Shipping Industry. Xenebra, Organización Internacional 

do Traballo.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 153-178

ROSA MARY DE LA CAMPA PORTELA / MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ   

JUAN JOSÉ GALAN DÍAZ / SIMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO
178

orGANizAcióN MArítiMA iNterNAcioNAl (2013) [en liña] «Busan Declaration». Declaración 

presentada na IMO Regional Conference on the Development of a Global Strategy for Women 

Seafarers, 2013, que tivo lugar en Busan (República de Corea) os días 16-19 de abril de 2013. 

Dispoñible no enderezo web <http://www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/women/Documents/ 

BUSAN%20DECLARATION%28Revised1%29%20%283%29.pdf>.

orGANizAcióN MArítiMA iNterNAcioNAl (2011) [en liña] Programme on the Integration of 

Women in the Maritime Sector. Report on 2010. Dispoñible no enderezo web <http://www.imo.

org/KnowledgeCentre/Resources_for_Seafarers/WomenintheMaritimeSector/Documents/

TC%2061-8%20-%20Programme%20On%20The%20Integration%20Of%20Women% 

20In%20The%20Maritime%20Sector%20Report%20On%202010%20%28Secretariat%29.pdf>.

reDe esPAñolA De Mulleres No sector Pesqueiro (s. d.) [en liña] Situación de la mujer en el 

sector pesquero español. Dispoñible no enderezo web <http://www.magrama.gob.es/es/pesca/

temas/red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/

la_situacion_de_la_mujer_en_el_sector_pesquerofep_2011_tcm7-159814.pdf>.

reDMAr (2012) [en liña] Estudio comparativo sobre la situación de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en los diferentes países miembros de la NAFO. Dispoñible no enderezo 

web <http://www.redmar.es/sites/default/files/estudio-comparativo.pdf>.

serVizo De ANálise e De reXistros (2012) Enquisa sobre a poboación ocupada nos sectores da 

pesa e da acuicultura mariña en Galicia. OCUPESCA. [s. l.], Consellería do Medio Rural e do 

Mar. Dispoñible no enderezo web <http://www.pescadegalicia.com/Publicaciones/pdfs/Ocu 

pesca_2011.pdf>.

tANsey, P. (2000) [en liña] Women on Board – Ten Years of the IMO Women In Development 

Programme. Dispoñible no enderezo web <http://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id

=406&doc_id=1082>.

thoMAs, M. (2003) «Get Yourself a Proper Job Girlie!: Recruitment, Retention and Women 

Seafarers» Maritime Policy & Management 31(4).

tokMAN, V. e. (2006) Inserción laboral, mercados de trabajo y protección. Santiago de Chile, 

Nacións Unidas.

UGT (2003) [en liña] El empleo de las mujeres. Estrategia europea para el empleo desde una 

perspectiva de género. Dispoñible no enderezo web <http://www.ugt.es/Mujer/empleomujer.pdf>.

zhAo, M.; belcher, P.; sAMPsoN, h.; thoMAs, M. e VeiGA, J. (2003) Women Seafarers. Xenebra, 

Organización Internacional do Traballo.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 179-189

Flexibilización laboral ou desregulación

Labour Flexibilization or Deregulation

eliANNe forero Pérez

Docente investigadora na Universidade Pontificia Bolivariana-Montería,  

mestrada en Dereito Económico e especialista en dereito laboral



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 179-189

ELIANNE FORERO PÉREZ180

Resumo

A globalización, debido a que os sistemas de produción deben adaptarse ás tendencias 
mundiais de comercialización liberadas, levou a incluír na axenda das regulacións 
laborais o tema da eficiencia con vistas a que estas non se convertan nun obstáculo no 
desenvolvemento dos países e, pola contra, permitan un ambiente de competitividade acorde 
coa nova orde económica mundial, o que tivo diferentes resultados segundo os estados. 
No entanto, este panorama suscita inquietudes acerca da situación dos traballadores a 
respecto da satisfacción dos dereitos e principios sociais, os cales poden verse lesionados 
e reducidos fronte á tendencia de flexibilizar ou desregular o dereito laboral.

Palabras chave: globalización, flexibilización, dereitos laborais, desregulación, principio 
protector.

Abstract

Globalization has made states assume the issue of the labour relation in different 
ways, due to the fact that the system of production has been adapted to commercial 
worldwide tendencies, making the matter of efficiency be included in the agenda of labour 
regulations. The aim is that the regulation does not become a barrier for the development 
of the countries, but on the contrary, it generates a competitive environment in the new 
economical world order.

Nevertheless, this panorama uncovers some questions about the workers’ situation whit 
respect to the satisfaction of the social principles and rights which can be violated or 
reduced because of the flexibility or deregulation of labour law.

Keywords: Globalization, Flexibilization, Labour rights, Deregulation, Protective 
principle.
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1. Introdución

No mundo e en especial en América Latina, o capitalismo fordista, como política 
de industrialización, de desenvolvemento, de xeración de emprego e de fortalece-
mento dos sindicatos, características propias do estado de benestar proposto por 
Keynes a inicios do século pasado, foi desprazado polo capitalismo posfordista, 
que se caracteriza por un novo modelo de produción flexible cuxa base é o indi-
viduo, como cidadán e consumidor (Alonso, 1999).

No modelo fordista de produción, en xeral as relacións laborais estaban estanda-
rizadas e racionalizadas, e rexíanse pola descualificación dos traballadores. Isto 
moderouse pola implementación do styling (Torres Corredor, 1999), a introdución 
de cambios físicos ou de ornamentación nos produtos co obxecto de estes lles re-
sultaren máis atractivos aos compradores, e con iso moldeouse uns traballadores 
menos monótonos, cada vez máis especializados e con características particulares.

Xa na era da sistematización, o taylorismo propón a flexibilización e a integración 
do traballo, a primeira entendida como «a organización da produción en 
equipamentos flexibles» (Torres Corredor, 1999), utilizando todas as ferramentas 
tecnolóxicas co fin de lograr adaptarse ás esixencias dun novo mercado e, por 
tanto, da demanda; a segunda, como a utilización máis intensiva da forza de 
traballo. Isto trae consigo unha nova realidade, uns traballadores tamén flexibles 
ou axustables, que se converten neste novo contexto posfordista en suxeitos 
universais e polivalentes, non só capaces de asumiren unha mobilidade laboral 
funcional e xeográfica, senón tamén a flexibilidade dos dereitos do traballo e do 
emprego. A flexibilidade do modelo de produción posfordista crea a necesidade 
dunha produción segmentada, específica e até personalizada, que induce á 
integración do traballo.

Este modelo capitalista segmentou o mercado de traballo en dúas grandes 
clases de traballadores: os cualificados, mellor pagados; e os non cualificados, 
habitualmente sometidos aos cambios da demanda, que en momentos de bonanza 
económica subsisten, mais que en épocas de recesión compiten e son os destinados 
a perderen o seu emprego (Alonso, 1999).

O fenómeno da globalización, entendido como a posibilidade que teñen os países 
de interactuar sen barreiras, comportou que as relacións de traballo tivesen que 
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amoldarse a esta nova realidade de integración económica, en que a competitividade 
adquire unha grande importancia. Ora ben, a competitividade non é posible se os 
traballadores non se axustan ao novo modelo, e velaí a aparición da flexibilización 
laboral como a ferramenta eficaz para motivar e impulsar o fenómeno. Tamén xorde 
a idea, ante esta nova orde económica mundial, de cambiar as estruturas legais ou 
normativas que regulaban as relacións entre empregadores e traballadores, por 
canto ese elemento normativo faría posible que os distintos sectores da produción 
chegasen a ser competitivos nun modelo individual e compracente da demanda. 
Daquela os países emprenden a tarefa de «reformarse», e aparecen os cambios 
lexislativos en material laboral debido a que a regulación existente contiña unha 
serie de cargas ríxidas.

Europa, os Estados Unidos e América Latina embarcáronse nunha serie de 
reformas laborais, con distintos enfoques entre si, na procura de flexibilizalas, 
o que xerou toda unha serie de discusións teóricas acerca do carácter protector 
do dereito laboral. En Europa o tema foi abordado por medio de acordos sociais 
e cunha predominancia da negociación colectiva, a que quedaron suxeitos os 
cambios laborais. Así mesmo, estruturáronse novas formas de contratación flexible 
non estables e novas formas de xornadas especiais ou part-time, e subsidios á 
demanda (empresas), que deron bos resultados en relación co tema do emprego 
(López, 2002).

Nos Estados Unidos e Inglaterra, máis que á flexibilización, recorreuse á 
desregulación da relación laboral e déuselle maior predominancia á negociación 
individual, deixando en mans do mercado o equilibrio entre oferta e demanda 
laboral.

En América Latina o tema foi abordado desde distintas posicións, desde unha 
similar desregulación aos Estados Unidos á adaptación e ao fortalecemento da 
negociación colectiva por encima da relacións individuais. Porén, o desemprego 
non diminuíu, ao parecer porque non garda estreita relación coa rixidez normativa 
laboral, senón con outros elementos da economía (López, 2002).

2. As reformas laborais en Colombia

Coa Lei 50 de 1990 introduciuse por primeira vez na lexislación colombiana 
o fenómeno da flexibilización das normas laborais, coa implementación das 
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cesantías anualizadas, o contrato a termo fixo e a redución do tempo para o cálculo 
da indemnización por despedimento inxusto, entre outros temas. Así mesmo, e 
malia toda a polémica suscitada acerca de se esa reforma era adecuada para a súa 
regulación, aprobouse a Lei 789 de 2002, outra norma flexibilizadora das relacións 
laborais. Aínda que ambas as normas foron redactadas co fin de se converteren 
nun incentivo para a xeración de emprego produtivo e ben remunerado, moitos 
estudos indican que non o lograron.

A Lei 789 de 2002 trouxo consigo normas de protección novas como os subsidios 
ao desemprego, os subsidios ao emprego, a capacitación, o fortalecemento das 
caixas de compensación etc.; máis tamén outras de flexibilización, e, entre elas, 
a ampliación da xornada laboral, a redución dos custos do despedimento ou a 
deslaboralización do contrato de aprendizaxe. É claro como o aumento da xornada 
diúrna das 6:00 a. m. ás 10:00 p. m. é un mecanismo para motivar as empresas 
a crearen novos postos de traballo, xa que, ao eliminarse a recarga por traballo 
nocturno prevista na lei anterior do 35% por cada hora a partir das 6:00 p. m., 
permite dúas xornadas laborais de 8 horas, medida que incentivaría o emprego.

Esta norma foi demandada en acción de constitucionalidade, mais a sentenza 
declarou a súa exequibilidade en todos os aspectos ao considerarse que a lei non 
era regresiva dos dereitos laborais e que o obxecto da súa creación –o aumento 
ou incentivo da empregabilidade– era un valor fundamental que apoiaba o dereito 
ao traballo, cun contido económico importante para o desenvolvemento social da 
cidadanía (Núñez, 2005).

3. Tendencia flexibilizadora

A flexibilización das normas laborais xorde despois da segunda guerra mundial 
polo interese nunha liberalización das economías e a nova reforma da produción 
descrita no capítulo anterior. Mais de que falamos cando falamos de flexibilización 
laboral?

a) Flexibilización como a maior ou menor adaptabilidade da organización 
produtiva.

b) Flexibilización como aptitude dos traballadores fronte á mobilidade laboral.

c) Flexibilización como maiores ou menores restricións xurídicas que regulan o 
contrato de traballo.
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d) Flexibilización como a posibilidade das empresas de se subtraeren das cargas 
laborais, públicas ou privadas (López Oneto, 1999).

Os catro enfoques apuntan ao desenvolvemento dun modelo de produción 
necesario no proceso de globalización da economía, mais que en principio entra 
en pugna coa protección dos dereitos laborais dos traballadores, pois os países 
interesados en liberalizar o seus mercados e fortalecer as súas economías non 
terán incentivos para manter os dereitos e obrigas laborais recoñecidos nas súas 
regulacións internas; pola contra, cada día buscarán novas formas de flexibilización 
e mesmo de desregulación das relacións laborais, para lograr equiparar os 
custos de transacción que implica participar da globalización aos estándares de 
competitividade mundial. Nace, así, a preocupación polo dumping social, que 
non só reflicte unha realidade económica precaria dos traballadores fronte aos 
grandes ingresos pola produción, senón que se converte nun atentado contra a 
dignidade dos traballadores, ao deixar de lado o proteccionismo que caracterizou 
as lexislacións laborais.

Daquela práctica comercial desleal de vender produtos por debaixo do custo 
do mercado que coñecemos como dumping, pasouse ao dumping social, xerado 
pola redución sistemática dos ingresos e beneficios laborais a prol da produción 
e dos prezos do mercado. Vemos como o tema do dumping social fai parte do 
articulado dos tratados de libre comercio, e, en fin, de calquera acordo bilateral 
ou multilateral, xa que é a nova orde económica mundial o que leva a formular 
aos produtores alternativas para a redución dos custos. Neste sentido, desde un 
enfoque económico, as correntes de pensamento económico coñecidas como 
neomonetarismo e keynesianismo abordaron o tema laboral e a súa relación coa 
flexibilización ou desregulación do traballo cunha explicación económica desta 
tendencia e a súa utilidade en termos de mercado.

En palabras de Rodríguez Vargas (2005): «O monetarismo de hoxe é a continuación 
e desenvolvemento das políticas monetarias do “laissez-faire”, é dicir, libre 
exercicio de profesión ou oficio do século pasado e principios do século XX». 
Esta escola, no tocante ao tema do mercado laboral e en especial dos salarios, 
considera que debe comportarse como calquera outro mercado, é dicir, os salarios 
deben sufrir a mesma sorte dos prezos, que cando a oferta excede a demanda caen. 
Para os monetaristas sempre se establecerá unha taxa de desemprego «normal» 
ou «natural», aínda cando non cren no desemprego «involuntario» de Keynes, 
xa que a forza de traballo non é un produto substituto (Hick, 1977). Dito doutro 
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xeito, parten da idea de que os salarios deben axustarse para igualar a oferta e a 
demanda, ao punto de que se hai un exceso de persoas que ofrecen o seu traballo 
(oferta), baixarán o seus salarios até lograren venderse. A regulación do mercado 
de traballo, cargada de proteccionismo, non permitiría que a oferta laboral dentro 
do mercado se autorregulase. Xa que logo, esta escola mostra o traballo como 
unha mercadoría e considera a intervención do estado como innecesaria e até 
prexudicial.

Pola súa parte, a teoría keynesiana basea a súa tese no incentivo da demanda 
do mercado laboral a través de subsidios, e propón un punto de equilibrio ou 
intermedio coa oferta, un axuste aos dereitos laborais e non per se a desregulación 
(Kaldor, 1981). Os keynesianos alegan que non sempre os mercados se baleiran, 
moito menos o mercado laboral, é dicir, que se a proposta é reducir os  salarios para 
asegurar a oferta, é posible que as empresas terminen quedando cos traballadores 
de peor calidade, o cal evitará que estas empresas perdan o incentivo para rebaixar 
aínda máis os salarios (López Oneto, 1999).

Acoller a tese da teoría neomonetarista podería levar a unha verdadeira 
desregulación, por canto resalta a liberdade contractual individual por encima de 
calquera outro esquema, o que comportaría que o dereito laboral desaparecese ou 
se subsumise en normas civís ou comerciais. A diferenza dela, o keynesianismo 
concibe a flexibilización como unha reacción de cambio ou adaptación do dereito 
laboral.

Desde o pensamento xurídico, a flexibilización laboral ten o seu fundamento 
na corrente reformista. Nalgúns países de América Latina como Chile e o Perú, 
a intervención do estado é mínima e contráense os dereitos laborais co fin de 
fortalecer a asociación colectiva. Flexibilízase, mais non perde o dereito laboral 
o seu carácter protector, ao permitir que os actores colectivos logren o equilibrio 
da relación entre empregadores e traballadores, é dicir, déixase á negociación 
colectiva a tarefa de velar polos dereitos mínimos e irrenunciables (López, 2002). 
O enfoque social, posto en marcha por algúns países europeos e de América como 
Colombia e o Brasil, de igual forma, propón o fortalecemento do acordo colectivo 
e este como instrumento para desenvolver e materializar o principio protector 
do dereito laboral, mais deixa de lado a desregulación proposta polos liberais. 
Simplemente queda desprazada a negociación individual pola colectiva: só de 
non lograrse o acordo colectivo, os acordos individuais propios da regulación do 
contrato de traballo individual adquiren vixencia.
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De centrarmos a discusión na existencia ou non do principio protector do dereito 
laboral en presenza do fenómeno da flexibilización, debe examinarse o alcance 
do concepto de principio reitor. Na época do estado liberal do século XVII no 
contexto europeo, as relacións laborais baseábanse na prohibición como principio, 
e, así, a Lei Chappelier e o Código penal francés prohibían calquera coalición que 
tivese por obxecto establecer condicións de traballo ou de exercicio de profesións e 
oficios, así como a asociación e as folgas. Esta situación, que en principio pareceu 
favorable por canto dotaba de liberdades individuais os traballadores derivou ao 
cabo dos anos en inequidades. Entre tanto, nesta época cada individuo se creu 
libre de contratar e acordar os seus dereitos laborais de forma autónoma, sen 
intervención do estado, o que deu lugar a toda unha serie de abusos dos empresarios 
cara a quen ofrecía o seu traballo. O traballo someteuse como calquera mercadoría 
ao equilibrio da oferta e a demanda (Sánchez Castañeda, 2006).

A regulación laboral nacerá máis adiante para impedir os excesos do individualismo, 
abrindo camiño ao carácter protector do dereito laboral, auspiciado e promovido 
pola Organización Internacional do Traballo. Con todo, o principio protector que 
caracterizou o dereito laboral, entendido como unha ferramenta para lograr o 
equilibrio e dotar de garantía a parte débil (traballadores) das relacións laborais, non 
foi descoñecido polo fenómeno da flexibilización, máxime cando foi o reformismo 
social, o enfoque acollido por América Latina e Europa; paradoxalmente viuse 
respaldado cunha tendencia neogarantista, ao ser constitucionalizados os dereitos 
laborais.

O carácter protector das normas laborais, como principio reitor e razón de ser 
destas, desenvolve unha serie de dereitos mínimos e irrenunciables que permiten 
reducir a complexidade das relacións de traballo, por canto harmonizan en termos 
de equilibrio as actuacións dos contratantes. Cando este principio redutor da 
complexidade, segundo Luhmann, se afasta dos estándares xerais entra en crise. 
Logra entón a flexibilización laboral que o principio entre en crise? A flexibilización 
entendeuse como a adaptación das normas de traballo a novas normas sociais, 
económicas e políticas, onde o dereito laboral, malia tornarse menos ríxido, non 
se desarticulou, continua a funcionar como un conxunto de regras de conduta 
propias das relacións de traballo, que preservan os dereitos e as obrigas mínimos 
e irrenunciables. Esta situación leva a concluír que a tendencia a flexibilizar do 
dereito laboral non ocasionou que este perda su carácter principal.
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Alén da existencia do principio protector das relacións laborais subordinadas, 
tamén xorde a necesidade de pregoar e defender o principio protector do emprego, 
o que motivou a introdución da flexibilización laboral nas distintas lexislacións 
no ámbito mundial. A flexibilización proponse como un incentivo á demanda, 
por canto ofrece unha redución de cargas ou custos laborais significativos no 
proceso de produción e no tema da competitividade, malia non existir certeza de 
que o axuste das normas laborais cara á redución de custos xerase emprego, cando 
menos en América Latina (López, 2002).

4. Conclusión

As necesidades de crecemento económico e desenvolvemento social levaron os 
países do mundo a modificaren as vellas formas de produción. Así, a globalización 
trouxo consigo unha liberalización comercial e financeira e privatizacións, 
realidades que debe afrontar calquera país cun modelo ou sistema económico 
mixto ou de mercado.

Este panorama económico pon de manifesto a polivalencia dos traballadores 
desta era, en que a flexibilidade nas relacións laborais ha de converterse nunha 
oportunidade de mobilidade funcional e xeográfica e de autonomía, ao permitir 
que calquera traballador/a poida desfacer máis facilmente unha relación de 
traballo e cambiala por outra, participar da escolla dun horario flexible, dunha 
forma de traballo máis autónoma (teletraballo, traballo a domicilio, entre outros) 
e mesmo convir formas non subordinadas de traballo como formas alternativas da 
presentación de servizos, cando as condicións laborais non parezan favorables.

Con todo, no ámbito internacional existen normas que regulan as relacións 
de traballo en maior ou menor grao, que garanten uns dereitos mínimos dos 
traballadores e impoñen unhas obrigas inherentes aos contratos de traballo, 
cuxo carácter protector segue a estar presente non só dentro da normatividade 
legal senón tamén das propias constitucións, e pese á tendencia flexibilizadora 
e renovada das formas laborais son defendibles polos tribunais e organismos de 
supervisión do traballo. Xa que logo, a flexibilización laboral non debe ser vista 
como un atranco da autonomía dos estados para garantir ou protexer os dereitos 
laborais, por canto non os anula. senón que os adapta. Actualmente o dereito 
laboral non pode concibirse como o dereito alienado por un suposto fenómeno 
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de flexibilización, senón debe ser entendido a partir da tendencia flexibilizadora 
propia do contexto económico, político, social e cultural.

Non se trata de concibir o traballo como unha mercadoría, nin moito menos de que 
as relacións de traballo se rexan por normas civís ou comerciais, mais a regulación 
laboral mutou, sen perder a súa razón de ser, ao buscar un punto intermedio entre 
a liberalización total, rexida pola oferta e a demanda do mercado de traballo e 
a rixidez ou o exceso de cargas e protección do estado interventor, con vistas a 
propor un modelo de relacións de traballo conscientes das desigualdades entre 
as partes no contrato de traballo, mais en que se dá importancia así mesmo ao 
dereito da empresa e se crean incentivos á oferta para manter os postos de traballo 
e mesmo xerar outros novos.
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Resumo

Toda unha experiencia de máis de 10 anos de tratados de libre comercio subscritos 
en América Latina leva a considerar que o problema non se resolve con establecer se 
os aspectos laborais teñen ou non relación co tema comercial, ou se, ao seren ou non 
negociados, poden xerar unha vantaxe para os países socios dun acordo. É innegable a 
necesidade dos países de participaren a través de calquera forma de integración económica 
no escenario mundial, momento en que xorde a necesidade ter en conta os temas laborais 
como un aspecto que pode influenciar o comercio, xa que a través do factor de produción 
–traballo– poden obterse vantaxes comerciais de se reduciren as cargas económicas da 
contratación de persoas. É por iso que, á luz dunha negociación de tipo comercial entre 
países socios, se acordan compromisos para manter a lexislación interna laboral de cada 
estado e garantir os dereitos laborais fundamentais, así como os compromisos adquiridos 
en calidade de membros da Organización Internacional do Traballo. 

Palabras chave: tratados de libre comercio, dereitos laborais, vantaxe comercial, 
dumping social.

Abstract

A vast experience of more than 10 years in free trade agreements signed in Latin America 
takes into consideration that the problem is not about defining whether labour issues 
are related to commercial matters or not, or if negotiating these subjects may create an 
advantage to the partner countries of an agreement; there is no doubt about the need for 
every country to participate in any form of economic integration in the global scenario and 
hence the need to take into account labour issues as an aspect that may influence commerce, 
since through the workforce commercial advantages may be acquired when economic 
burdens of hiring human talent are reduced. That is why in the light of a commercial trade 
between partner countries, commitments are agreed to maintain the inner labour laws of 
each country, guarantee fundamental labour rights as well as the previous commitments 
acquired by being a member of the International Labour Organization.

Keywords: Free trade agreements, Labour rights, Commercial advantage, Social dumping.
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1. Introdución. Os tratados de libre comercio e o dumping social

Aínda que a negociación de acordos comerciais ou tratados de libre comercio 
(en diante TLC) constitúe unha etapa inicial de calquera proceso de integración 
económica, por canto este proceso pode manifestarse en diferentes niveis, os TLC 
poden subsistir illadamente doutras formas de integración ou complementarse co 
paso do tempo, pois en por si só implican un intercambio de tipo comercial que de 
partida non garda relación con outros temas.

En principio os estados asinan acordos de carácter comercial en virtude da teoría 
da vantaxe comparativa, de acordo coa cal se un país é capaz de producir cando 
menos un ben a un custo menor que outro país, iso comporta venderlles ese produto 
a un prezo máis competitivo a outros países que non son tan eficientes á hora de 
elaboralo. Na produción do ben sobre o cal un país ten a vantaxe comparativa tense 
en conta, entre outros, o factor do traballo utilizado na súa fabricación, calculado 
pola relación horas/traballadores necesarios para obtelo. Canto aos traballadores 
que fan parte dos sectores económicos en que existe unha vantaxe comparativa, 
estes benefícianse do intercambio comercial na medida en que isto se reflicte en 
mellores salarios e mesmo na consecución de beneficios extralegais, a diferenza 
daqueles traballadores que traballan na produción de bens en que non se dá tal 
vantaxe.

Por os países socios dun acordo comercial poderen atinxir vantaxes en función do 
custo do recurso do traballo, faise necesario que os TLC se ocupen do tema laboral 
e se establezan unhas regras de conduta entre as partes asinantes para evitar o 
dumping social. Isto evidencia que os acordos comerciais, así como calquera outra 
forma de integración, implican aspectos sociais, e fixo necesaria a negociación de 
acordos paralelos en materia de dereitos laborais e ambientais.

De por parte, é indubidable que os acordos comerciais entre países do norte e o 
sur son asinados nun contexto social, económico, político e legal asimétrico que 
implica diferenzas canto á ganancia de beneficios dun socio a outro. Por tanto, a 
súa negociación busca, con instrumentos como o capítulo laboral, equiparar as 
cargas e establecer unha serie de compromisos co fin de evitar que un país obteña 
vantaxes comerciais ao custo de sacrificar outros escenarios de impacto social, 
como é o caso da precarización das condicións laborais, xa sexa pola reforma da 
lexislación cara á minimización ou flexibilización dos dereitos do traballo ou ben 
pola falta de eficacia da xustiza na salvagarda de dereitos.
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Con todo, pode observarse que no contexto de América se perpetúan as asimetrías 
entre os países do sur e os do norte, xa que as condicións de negociación dos 
acordos comerciais as lexitimaron en certa medida por non adoptar disposicións 
reais que compensasen o desequilibrio; o noso propósito é, precisamente, estudar 
a eficacia do capítulo laboral como instrumento de diminución de asimetría. 

É evidente que a inclusión de aspectos laborais, e en particular dunha cláusula 
de compromisos laborais, nos TLC é considerada un mecanismo de presión para 
evitar que a través da modificación da regulación interna dun país se obteñan 
vantaxes comparativas por abaratar a man de obra, e desta forma frear a tendencia 
a desregular ou flexibilizar os dereitos do traballo; porén, fronte á posible xeración 
de dumping social, tamén se tende a entender que a inclusión dos temas laborais 
na discusión de acordos comerciais é a orixe dun certo proteccionismo para 
os países socios. Tanto o proteccionismo que podería ocasionar a inclusión da 
cláusula laboral como o dumping social pola súa ausencia nos acordos comerciais 
poderían ser de utilidade para os países. Non obstante, a tendencia predominante 
foi a social, no sentido de protexer ou salvagardar os dereitos dos traballadores, 
que serían os afectados se neste marco non se di nada a respecto da flexibilización 
ou precarización das condicións laborais internas de cada país socio.

Máis aínda, pode concluírse que ante a asimetría social e económica dalgúns 
socios comerciais se torna máis conveniente a inclusión dunha cláusula laboral 
que minimice as consecuencias do comercio nas relacións de traballo, tendo en 
conta que algúns dos países socios comerciais teñen unha estrutura administrativa 
ou xudicial de garantía pouco eficiente, revisten problemas de seguridade a 
respecto dos traballadores sindicalizados e, en xeral, son proclives á desprotección 
dos dereitos dos traballadores, o que nos leva a colixir que é menos prexudicial 
considerar como proteccionismo a inclusión de temas laborais nos TLC para os 
socios do sur. Para os países socios con economías máis desenvolvidas isto tamén 
é atractivo, por canto os custos laborais nos países do sur son menores, o que 
incentiva o traslado de parte do seu proceso produtivo aos países beneficiados do 
proteccionismo que brindaría a cláusula laboral.

No tocante aos beneficios ou prexuízos que se ocasionan coa inclusión ou exclusión 
dos temas laborais dentro dos acordos comerciais, a Comisión Empresarial de 
Asesoramento Técnico en Asuntos Laborais (CEATAL) da Organización de 
Estados Americanos (OEA), a Confederación de Sindicatos e a Confederación 
Mundial do Traballo pronunciáronse a favor da inclusión para evitar os abusos 
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pola precarización das condicións laborais que se podería producir de non se 
contar cunhas regras de conduta claras sobre a regulación laboral interna de cada 
país membro.

A cláusula social de contido laboral enténdese, de acordo con Linares López 
(2006) como «unha provisión legal nun acordo comercial que permita aos países 
importadores tomar medidas comerciais contra os países exportadores que fallan 
en observar un mínimo de normas laborais intencionalmente acordadas». Estas 
medidas inclúen:

a) a exclusión dos arranxos que outorgan un tratamento comercial preferencial;

b) a imposición de restricións de cotas e outras barreiras comerciais cuantitativas;

c) e a restrición total á importación de produtos orixinarios dos países 
infractores.

Entre os antecedentes máis afastados da inclusión de cláusulas laborais atópase 
o dos sindicalistas europeos co obxecto de contrarrestar os efectos laborais das 
importacións baratas provenientes de estados economicamente máis prolíferos. 
Posteriormente a Federación Americana do Traballo e Congreso de Organizacións 
Industriais (AFL-CIO) intentou incluílas no Acordo xeral sobre aranceis 
aduaneiros e comercio (GATT)1, aínda que sen éxito. Porén, na Rolda de Uruguai 
do GATT (1986-1993) retomouse o tema da inclusión dunha cláusula social e 
polarizouse a discusión entre engadir estas salvagardas contra os efectos negativos 
das lexislacións laborais menos protectoras e as vantaxes comerciais que poden 
derivarse da aplicación destas, ou, pola contra, incluír a cláusula social, sobre a cal 
se sustenta, así mesmo, a inclusión de medidas proteccionistas.

Aínda así, na declaración ministerial de Singapur na conferencia da Organización 
Mundial do Comercio (OMC) en 1996 recoñeceuse a lexitimidade da vantaxe 

1 Trátase dun acordo multilateral sobre comercio internacional asinado en 1947, ao cal xa se adheriron máis de 
cen nacións, que fixa un conxunto de regras de conduta para as relacións comerciais e é ademais un foro para 
as negociacións multilaterais sobre problemas de comercio internacional. O seu propósito máis xeral é a elimi-
nación gradual dos aranceis e doutras barreiras ao libre intercambio de bens e servizos. Baixo os auspicios do 
GATT leváronse a cabo amplas negociacións colectivas a que se lles deu o nome de «roldas»: Rolda Kennedy, 
Rolda de Uruguai etc.
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comparativa dos países con baixos custos laborais e sinalouse a Organización 
Internacional do Traballo (OIT) como o organismo que debe encargarse de 
establecer o cumprimento ou non das normas laborais. A OIT, pola súa parte, 
na súa Conferencia Internacional de 1997 recoñeceu como lexítima a vantaxe 
comparativa polos baixos custos laborais para os países que tiveren esta estrutura, 
mais foi enfática no recoñecemento e respecto dos dereitos fundamentais do 
traballo, que posteriormente foron definidos na Conferencia Internacional de 1998 
(Linares López, 2006). Así mesmo, fixo unha declaración e recoñeceu unha serie 
de dereitos laborais que denominou fundamentais, que abranguen non só dereitos 
que protexen as relacións individuais de traballo, senón que reforzan as relacións 
colectivas que se viron afectadas polos cambios económicos e políticos globais.

O capítulo laboral foi incluído nos TLC subscritos polos Estados Unidos de acordo 
co criterio de esixibilidade establecido no sistema xeneralizado de preferencias 
(GSP)2 e na autoridade de promoción comercial (TPA)3. A devandita cláusula 
contén dentro dos seus compromisos o de reafirmar o cumprimento das lexislacións 
laborais de cada país socio, tanto na preservación dos dereitos fundamentais como 
na inamobilidade da lexislación mesma, entre outros (Martínez, 2004):

2  Sistema formal de exención das normas máis xerais da OMC (antes, do GATT). Renóvase até 2006 e o trato 
preferencial faise retroactivo ao 30 de setembro de 2001, data en que o programa expiraba. Entre os requisitos de 
elixibilidade inclúense os seguintes: a) que o país tomase medidas para apoiar os esforzos dos Estados Unidos 
por combater o terrorismo; e b) que se respectasen os dereitos internacionalmente recoñecidos dos traballadores 
e as resolucións que condenan a explotación do traballo infantil.

3 A autoridade de promoción comercial faculta o presidente dos Estados Unidos para negociar acordos de 
comercio até o 1 de xaneiro de 2005 (con posibilidade de prórroga por dous anos máis). O Congreso pode ou 
non aprobar, mais non emendar, os acordos negociados polo representante de Comercio dos Estados Unidos. 
Considera un maior número de procedementos de consulta que as leis precedentes e formaliza as consultas ante 
os comités do Congreso. Restrinxe as facultades do presidente para reducir as tarifas de moitos dos produtos 
politicamente sensibles (produtos agrícolas e téxtiles), e engade un procedemento de consulta especial para estes.

En materia de negociacións, con vistas a reducir as barreiras ao investimento estranxeiro, procura asegurar que 
os investidores estranxeiros non poidan gozar de máis dereitos que os nacionais. Así mesmo, establece como 
principal obxectivo de negociación a preservación da capacidade dos Estados Unidos para aplicar con rigor a 
súa lexislación comercial, evitar acordos que limiten a eficacia das súas medidas contra o comercio desleal e 
defenderse contra prácticas de dumping e subsidios. Canto aos ámbitos laboral e ambiental, establécese que os 
países con que os Estados Unidos negocien deben asegurar o cumprimento das súas propias leis e, en particular, 
fomentar o respecto da Declaración 182 da OIT referida ao traballo infantil.
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A aplicación dunha cláusula laboral vinculada ao comercio en América ten antecedentes 
na Carta da Habana de 1948. No proxecto de declaración que alí se subscribiu, para 
construír o que nese momento sería a Organización Internacional do Comercio OIC, 
propoñíase que os membros recoñecesen que as condicións inxustas de traballo, 
particularmente na produción para a exportación, crean dificultades para o comercio, e 
por tanto cada membro debería tomar as medidas apropiadas e factibles para eliminar 
tales condicións no seu territorio.

No entanto, non todas as experiencias de integración incluíron todos os dereitos 
fundamentais do traballo, de feito moitas mesmo omitiron abranguer dereitos 
colectivos fundamentais como o dereito á folga ou á negociación colectiva, entre 
outros.

2. O capítulo laboral nos tratados de libre comercio

Para a análise do tratamento do capítulo laboral nos TLC tomaremos como 
exemplo a inclusión dun capítulo laboral no Tratado de libre comercio de América 
do Norte subscrito por México, os Estados Unidos e Canadá (NAFTA), en que se 
estableceron tres niveis de responsabilidade:

a) Protección dos dereitos laborais colectivos.

b) Traballo forzado, discriminación laboral, igualdade de remuneración, 
compensación por enfermidade e protección de traballadores migrantes.

c) Principios relativos ao traballo infantil, salario mínimo e seguridade 
industrial.

De igual maneira, implantouse un procedemento para os efectos de adiantar as 
investigacións cando os países membros infrinxiren os compromisos adquiridos 
e creáronse para iso as oficinas administrativas nacionais (OAN), que en primeira 
instancia acoden a un trámite conciliatorio co país infractor. Se o devandito trámite 
falla, procédese ás revisións ministeriais e prepáranse recomendacións para os 
ministerios respectivos. Só no caso de non seren acollidas as recomendacións se 
procede a remitir o caso a un comité de expertos, que expide novas recomendacións. 
Finalmente, e cando o país infractor non atende estas últimas recomendacións, o 
conflito é resolto polo panel arbitral, que impón a sanción correspondente.
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O procedemento para a investigación das infraccións dos compromisos laborais 
é laxo e as sancións pouco eficientes, xa que non se converten en medidas 
suficientemente coercitivas para que os países deixen de quebrantar os devanditos 
compromisos, máxime cando tales incumprimentos se ven reflectidos en beneficios 
comerciais importantes.

A pesar desta situación, os TLC posteriores que se subscribiron en América 
adoptaron a inclusión de cláusulas laborais co fin de evitar o dumping social 
e a consolidación a través desta figura de vantaxes comerciais para os países 
socios. Por iso os tratados entre Chile e os Estados Unidos; os Estados Unidos, 
Centroamérica e a República Dominicana (CAFTA); e Colombia e os Estados 
Unidos contan hoxe con compromisos de tipo laboral, que buscan que non se 
aplique ou inaplique a lexislación interna laboral de cada país para a obtención de 
vantaxes comerciais, é dicir, que nun curso de acción ou inacción se logre vantaxe 
pola xeración de dumping social. As diferenzas coa experiencia do NAFTA 
resúmense na seguinte listaxe:

a) Nos tratados posteriores o capítulo laboral fai parte do tratado comercial 
mesmo, é dicir, non é un acordo paralelo. O compromiso concrétase 
especificamente na fórmula de que «unha parte non deixará de aplicar a súa 
lexislación a través dun curso de acción ou inacción sostido ou recorrente, 
dunha maneira que afecte o comercio entre as partes».

b) Inclúense compromisos para protexer e respectar os dereitos laborais 
internacionais recoñecidos pola OIT.

c) Establécese o dereito de non-discriminación, que non fora previsto na 
experiencia do NAFTA.

d) No tratado entre Chile e os Estados Unidos créase un organismo para vixiar 
o cumprimento do capítulo laboral, así como un sistema de consultas e de 
cooperación para pular o desenvolvemento dos dereitos fundamentais do 
traballo de ámbito internacional.

e) Deuse un retroceso canto aos suxeitos activos para promoveren as denuncias 
ou queixas, que se circunscribiron só aos gobernos, reducindo o amplo 
espectro do Acordo de Cooperación Laboral de América do Norte (ACLAN) 
paralelo ao NAFTA.
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f) O panel arbitral rexorde como organismo encargado de impor sancións non 
só en materia laboral, senón tamén comercial.

g) As sancións de tipo económico que se prevén teñen un límite de 15 millóns 
de dólares anuais.

h) No CAFTA proponse a creación dun consello de cooperación laboral e do 
comité nacional do traballo, alén de se sinalar un procedemento conciliatorio 
directo entre os infractores e os afectados, antes de chegar á imposición de 
medidas sancionadoras por parte do panel arbitral, e incluír neste acordo 
a posibilidade de que a sociedade civil poida promover as queixas ou 
denuncias. 

Malia iso, os TLC con Centroamérica e Colombia tiveron maiores dificultades 
para a súa ratificación e posta en marcha polas similitudes destes países no 
descoñecemento da garantía dos dereitos laborais colectivos. Esta situación 
levounos a tomar medidas efectivas para protexer tales dereitos e protexer os 
traballadores afiliados a sindicatos, como vulnerables, entre as cales podemos 
citar as seguintes:

a) A modernización dos sistemas xudiciais laborais, coa inclusión de modali-
dades orais nos procesos xurídicos laborais en procura da celeridade.

b) O fortalecemento dos ministerios de traballo para exercer un verdadeiro  
control e vixilancia sobre as relacións laborais de carácter individual e 
colectivo.

c) A asignación de competencia aos xuíces laborais das declaracións de  
ilegalidade de folgas.

d) O desenvolvemento legal do tema de acoso laboral nas súas diferentes  
modalidades, entre outros asuntos que indican que existe unha preocupación 
real polo respecto dos dereitos dos traballadores.

Así mesmo, o Tratado de libre comercio Perú-Estados Unidos proponse a 
protección de dereitos fundamentais do traballo, a inamobilidade da lexislación 
interna laboral dos socios e garantir o proceso a través do fortalecemento dos 
procesos administrativos e xudiciais.
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No tocante á asimetría comercial, social, lexislativa e política dos países socios, en 
ningún dos tratados estudados se trata tal circunstancia, de aí que resulte importante 
que os acordos comerciais prevexan as diferenzas dos países involucrados, xa 
que no caso específico da regulación das relacións de traballo vemos como os 
países do sur teñen uns dereitos laborais distintos aos previstos na lexislación dos 
países do norte; e, de igual xeito, canto aos procedementos para a aseguranza dos 
dereitos en pugna entre as partes contratantes, existe unha evidente debilidade nas 
institucións públicas do sur fronte ás homólogas do norte.

Os países do sur, de cara a entrar na competitividade mundial de orde comercial, 
subscribiron acordos comerciais, mais tamén se é posible repregarán as prebendas 
laborais existentes na lexislación e converteranse, desta forma, en brancos fáciles 
para a implementación de manufactureiras téxtiles provenientes de países como 
os Estados Unidos e o Canadá. A situación acentuará aínda máis as diferenzas 
sociais de quen emigre; aumentará o desexo de emigrar de quen considere que 
non ten futuro laboral no seu país de orixe; propiciará a debilidade das institucións 
públicas á hora de facer cumprir as normas laborais e, por tanto, do respecto dos 
dereitos fundamentais do traballo declarados pola OIT, coa perda do esforzo 
da loita dos traballadores ao longo dos últimos séculos por obteren liberdade e 
dignidade no traballo.

É certo que a OIT conta cuns procedementos para exercer certo control fronte ao 
incumprimento ou a falla de observancia dos dereitos fundamentais do traballo 
por parte dos países membros, mais estas medidas non pasan dun simple reproche 
social aos países infractores, non son suficientes para incentivar a súa garantía. 
Esta situación fai aínda máis lexítima a discusión e inclusión nas negociacións de 
tipo comercial dun capítulo que se encargue de establecer as condicións laborais 
e, xa que logo, a protección dos dereitos mínimos recoñecidos internacionalmente 
en beneficio dos traballadores.

3. O Tratado de libre comercio de América do Norte

A propósito do caso do NAFTA e facendo unha análise da economía mexicana, pode 
observarse que o devandito tratado tivo unha grande importancia na redefinición 
do Estado, o cal reduciu a súa participación como propietario de empresas 
que se converteran nunha carga para o erario público, alén de fortalecer todo o 
marco regulador da actividade económica, o que propiciou o desenvolvemento de 
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moitos sectores e xerou un mellor ambiente para a apertura comercial, cumprindo 
estritamente co compromiso e as recomendacións do Consenso de Washington. 
Este auxe no aumento da produtividade deuse principalmente no sector industrial 
e en especial nas manufacturas, que foron as responsables do dinamismo dos anos 
seguintes. Toda esta situación favorable traduciríase nunha mellora das condicións 
de empregabilidade e dos salarios.

En 1992 freouse o crecemento da economía pola debilidade dos socios comerciais 
de México, que tiñan dificultades co prezo dos produtos e as cantidades requiridas; 
os altibaixos nas bolsas de valores tanto nacional como estranxeiras; e, por último, 
as negociacións do TLC cos Estados Unidos e o Canadá. Porén, México mantivo 
controlada a inflación e o investimento público reduciuse debido ás privatizacións 
iniciadas desde 1990, o que incentivou o aumento do consumo privado per 
cápita nun 5,9%, cun impacto positivo nas remuneracións dos traballadores, 
en particular a remuneración media dos pertencentes ao sector manufactureiro, 
incluído o ámbito téxtil. En medio deste panorama apróbase o TLC, con incerteza 
para algúns sectores aos cales a vantaxe comparativa podería prexudicar. Así, en 
1993 obsérvase unha diminución no sector da manufactura do 1,5%, todo iso con 
incidencias no tema laboral debido aos axustes temporais dos cadros de persoal 
das industrias, sen se veren afectadas as remuneracións reais dos traballadores 
activos.

Xa en 1994 a economía mellorou polo aumento das exportacións de bens e 
servizos, que medrou nun 7,3%, e do consumo interno, que o fixo nun 3,5%, o 
que indica que neste ano houbo un aumento dos ingresos reais dos traballadores 
e do emprego. A recuperación do sector industrial foi do 4,1%, e en especial a 
ocupación laboral na industria téxtil medrou un 10,4%. Con todo, non pode dicirse 
que o aumento do emprego en México fose concomitante á entrada en vigor do 
TLC, é a caída do peso mexicano o que incentiva o aumento das exportacións e a 
xeración de novos postos de traballo, acompañado sen dúbida do crecemento das 
industrias téxtiles nas zonas fronteirizas.

En 1995 produciuse unha forte crise por causa da liberalización de capitais e a 
desvalorización da moeda, que incrementou o índice de inflación, o que convertía o 
problema inicial nun círculo vicioso por canto este panorama económico incentivou 
a saída intempestiva de capitais do país, situación que xerou un aumento das taxas 
de interese e unha contracción do consumo interno, do emprego e dos ingresos 
reais dos traballadores. Este ambiente económico desolador contrarrestouse con 
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medidas monetarias para controlar a inflación e diminuír a volatilidade do tipo 
de cambio, as cales deron resultado no ano seguinte, 1996, en que se logrou a 
recuperación da economía e do mercado laboral, en gran medida polo aumento 
das exportacións, xa en vigor o TLC. A evolución do mercado laboral tivo as 
seguintes características:

a) Recuperación da demanda de traballadores.

b) Aumento do emprego no sector manufactureiro, en parte polo aumento das 
industrias téxtiles nas zonas fronteirizas.

c) Aumento da remuneración real por traballador/a no sector manufactureiro, 
incluídas as empresas téxtiles.

d) Diminución das folgas convocadas polos sindicatos.

e) Aumento da produtividade do sector manufactureiro.

f) Redución dos custos reais por man de obra.

Este bo ambiente económico e laboral estendeuse a 1997, 1998 e 1999 e mantivo 
os devanditos niveis satisfactorios.

O NAFTA abriu o camiño para moitos outros países do sur que posteriormente 
viviron a experiencia de negociaren acordos comerciais con países do norte, e, 
neste sentido, é patente como as posteriores negociacións deste tipo integran 
dentro das súas axendas os temas laborais. Mesmo cabe salientarmos o acordo 
dentro do ACLAN do establecemento de 11 principios laborais, que para a data 
da sinatura do NAFTA non foran recoñecidos pola OIT como fundamentais, feito 
que sentou un importante precedente canto ao respecto das condicións laborais e 
os dereitos dos traballadores, que tantos conflitos sociais xeraran desde o século 
XIX.

Así e todo, malia que o NAFTA favorece a chegada de capital produtivo estranxeiro, 
así como a mellora doutros factores macroeconómicos, a demanda de produtos 
manufactureiros nos Estados Unidos, o traslado da produción dalgunhas empresas 
para a conformación de industrias téxtiles e as crises económicas afectaron a 
México e demostraron que este pacto non podía garantir por si só o respecto das 
condicións laborais e a protección dos principios fundamentais do traballo.
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O investimento estranxeiro que se promove coa entrada en vigor do acordo non se 
converte nun factor favorable para a xeración de emprego, xa que tal investimento 
se reflectiu na compra de empresas estatais produto da privatización, o que en 
vez de crear novos postos de traballo ocasionou a redución dos cadros de persoal. 
Mostra diso constitúena os despedimentos masivos entre 2000 e 2001 en México. 
Deste xeito, a partir de 2002 produciuse un aumento das migracións de nacionais 
mexicanos a países do norte, o que se quixo neutralizar coa sinatura dun acordo 
paralelo, que se converteu nun instrumento para frear os efectos no emprego desta 
fuga de persoas en idade de traballar, unha perda para o país emisor. Neste sentido, 
buscouse un consenso en promover unha libre circulación que permita protección 
legal e xurisdicional, así como o recoñecemento dos dereitos de seguridade social 
en canto achegas aos sistemas de pensións, que garantan o traslado do tempo de 
cotización a outros países e o recoñecemento ou a homologación dos graos de 
cualificación dos traballadores.

Igual impacto xerou a firma do acordo no emprego dos Estados Unidos, onde 
se rexistrou no ano 2003 unha perda de emprego de 525 094 traballadores 
debida ao desprazamento da produción a México, é dicir, da implementación de 
manufactureiras téxtiles a partir do acordo comercial. No tocante ao Canadá, este 
socio foi menos sensible á perda de empregos e de remuneracións reais, pois non 
hai unha paridade comercial entre este país e México que sexa significativa fronte 
ao desemprego, xa se trate do desprazamento da produción ou do fenómeno de 
migración.

A este respecto, cabe notarmos que os sindicatos se dividiron nas súas opinións 
fronte á sinatura do TLC: o 81% dos sindicatos de México apoiou a apertura 
comercial porque entendeu que melloraría os niveis de emprego e ingresos 
dos traballadores; pola contra, os sindicatos estadounidenses opuxéronse, xa 
que o desprazamento da produción a México desencadearía un incremento do 
desemprego. Chegou a proporse, por parte dos opositores minoritarios en México, 
que se establecese unha carta de dereitos e deberes laborais trinacionais, a cal 
non se realizou. En consecuencia, a polémica dos sindicatos e empresarios fronte 
á sinatura do TLC foi escasa, e foron os negociadores dos gobernos dos países 
socios os que definiron os temas do acordo tanto comerciais como laborais.

De por parte, puido observarse unha tendencia progresiva á feminización do 
mercado laboral en México, non só polas condicións socioculturais das mulleres 
no contexto laboral histórico, senón en gran medida polo auxe do téxtil en especial 
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na industria manufactureira. Canto ás diferenzas salariais entre homes e mulleres, 
de acordo coa enquisa nacional de emprego (ENE) a remuneración das mulleres 
é menor que a dos homes, aínda que as desigualdades tamén teñen a ver coa 
situación xeográfica, o grao de escolaridade e as xornadas de traballo. Nalgúns 
casos existe discriminación por parte dos empregadores, aínda que en moitos 
casos tamén se dá unha autodiscriminación.

A diferenza salarial entre os sexos diminuíu non precisamente polo NAFTA, 
senón pola minoración dos soldos durante a crise de 1995, que foi máis elevada 
na industria do metal, os coiros e a madeira, onde a forza de traballo era princi-
palmente masculina, fronte á maior presenza feminina nos sectores menos afecta-
dos. A partir da recuperación da economía mexicana os ingresos melloraron de 
forma proporcional tanto para homes como mulleres, e a fenda salarial segue a  
estreitarse.

Pese aos índices favorables de emprego, salarios e afiliación a sindicatos, entre 
outros, non se atribúe exclusivamente estes efectos positivos ao proceso de apertura 
comercial, pois se o acordo mellora a participación en novos mercados e incentiva 
a competitividade, é tamén un ambiente favorable para a vulneración dos dereitos 
laborais dos traballadores. Malia a existencia dun capítulo laboral que impide 
que os socios modifiquen a súa lexislación interna e por acción ou inacción se 
obteña calquera vantaxe comercial a cargo da desmellora das condicións laborais, 
os países asinantes poden decidir infrinxir o compromiso laboral por resultarlles 
máis beneficioso asumir as posibles sancións con vistas a obteren unha vantaxe 
comercial nun momento dado.

Por iso, como notamos en liñas anteriores, foron creadas as oficinas administrativas 
nacionais (OAN), unha en cada país membro, como organismos encargados de 
garantir o cumprimento dos compromisos adquiridos no capítulo laboral. Con todo, 
até o momento nin se puxeron sancións nin se adoptaron medidas eficaces fronte 
ás vulneracións dos dereitos laborais, cando xa son 29 as queixas presentadas nos 
tres países para denunciar unha variada violación dos dereitos laborais individuais 
e colectivos. Só se chegou a implementar consultas ministeriais e todo tipo de 
actividades pedagóxicas para protexer os dereitos laborais.

Xa que logo, critícase a actividade das OAN por canto non atenderon as queixas 
de forma real e oportuna, e as consultas ministeriais tiveron pouco impacto na 
solución de problemas como a seguridade no traballo e a realización de probas 
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de embarazo previas ao acceso, que menoscaba as oportunidades laborais das 
mulleres e mesmo ten repercusións nos seus ingresos por discriminación. Ademais, 
ningunha consulta ministerial tratou o aspecto da celeridade e transparencia dos 
trámites xudiciais e administrativos para unha protección eficaz dos dereitos 
laborais vulnerados, nin se manifestou no tocante á falta de instrumentos 
eficaces no interior dos capítulos laborais negociados nos TLC, para minimizar 
as asimetrías nas lexislacións laborais e a xeración do dumping social, como por 
exemplo sancións máis severas ás empresas ou sectores infractores e aos países 
que non exerzan medidas para contrarrestalas.

De por parte, durante o proceso de sinatura do NAFTA e nas datas inmediatamente 
posteriores puido observarse un aumento dos ingresos e dos investimentos 
estranxeiros, mais non foi o proceso de apertura o que xerou certos aumentos 
nos salarios, senón o Estado mexicano, que regulou o problema salarial, e en 
menor escala a negociación entre empresarios e sindicatos. Porén, os dereitos de 
asociación, negociación e folga diminuíron.

Grandes eventos acontecidos ao mesmo tempo, os investimentos estranxeiros 
anteriores ao NAFTA, as políticas de axuste do Consenso de Washington, a crise de 
1994 pola caída do peso, a proliferación de manufacturas téxtiles e a feminización 
do mercado de traballo tiveron o seu impacto nos resultados do ACLAN canto 
ás relacións de traballo e en particular no referente á igualdade de remuneración 
entre homes e mulleres e o dereito de asociación sindical.

4. Conclusión

Na negociación dos compromisos laborais, no marco do establecemento de 
acordos comerciais, cómpre ter en conta os seguintes aspectos:

a) A inclusión de medidas que preveñan as tendencias á deslaboralización 
do traballo, no sentido de impor compromisos aos países socios para que 
non se empreguen outras formas de contratación que oculten e evadan o 
recoñecemento dos dereitos dos traballadores.

b) A creación dun árbitro ou terceiro independente que coñeza as queixas e 
investigue a conduta dos países asinantes, canto á verificación do cumprimento 
dos compromisos contraídos no capítulo laboral. Podería proporse un 
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organismo internacional como a OIT, pola súa conformación tripartita, isto 
é, con representación de empregadores, gobernos e traballadores, o que 
lexitimaría aínda máis o procedemento sancionador establecido no acordo.

c) O establecemento de sancións e diferentes multas. Dunha parte, sancións 
de tipo comercial como a perda de beneficios arancelarios ou o desmonte 
de prazos para a exportación e importación de bens para o país infractor. 
E, da outra, multas nunha gradación conforme á afectación concreta dos 
dereitos laborais, cuxo importe pode investirse en actividades ou programas 
que permitan emendar a violación de dereitos, como é o caso do subscrito 
no CAFTA.

d) A ampliación dos suxeitos activos lexitimados para promoveren as queixas 
cando os países socios non cumpriren os compromisos, como se observa 
no NAFTA. Nos tratados entre Chile e os Estados Unidos, Colombia e os 
Estados Unidos e o CAFTA só é suxeito activo o goberno de cada país.

e) A imposición efectiva das sancións comerciais previstas como última 
instancia aos sectores económicos que infrinxiron os compromisos ou onde 
se produciu a vulneración dos dereitos dos traballadores, e non ao país.

f) Uns procedementos procesuais acordes aos modelos de integración 
económica, que sexan xustos, garantistas e rápidos. Neste sentido, en países 
como Colombia e Chile está a promoverse a implementación de sistemas 
procesuais orais para a solución de controversias laborais.

g) A efectiva aplicación do foro por atracción, co fin de que o tribunal comercial 
poida coñecer as investigacións por violación dos compromisos laborais, 
en especial pola falta de protección dos dereitos fundamentais que fixeron 
parte do acordo ou os relacionados na declaración da OIT de 1998, co fin de 
imprimir celeridade aos trámites.

É claro que os TLC melloran os niveis de produción dun país, o emprego e os 
ingresos dos traballadores sempre e cando haxa equilibrio entre os beneficios 
comerciais negociados. Todo iso redunda en crecemento económico, diminución 
da pobreza e modernización da economía en xeral, mais é necesario establecer 
regras claras a respecto das relacións laborais, é dicir, incluír un capítulo laboral 
para evitar que os traballadores se vexan afectados nos seus ingresos e condicións 
de seguridade no traballo, pola necesidade imperiosa de competir de moitos 
sectores. Isto é así non só canto aos países do sur, mais tamén nos do norte, xa 
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que os primeiros buscarán flexibilizar o mercado laboral (reducir os beneficios 
laborais, dumping social), e os segundos trasladarán a súa produción aos países 
socios atraídos polos baixos custos da man de obra, co conseguinte aumento do 
desemprego para os seus nacionais.

Por tanto, retomando a idea de parágrafos anteriores, deben establecerse os 
compromisos laborais máis afianzados na existencia de verdadeiras medidas de 
coerción que incentiven os países ao seu cumprimento, reforzar o procedemento 
de investigación dos infractores e establecer sancións que sexan diversas e vaian 
dirixidas non só ao país, senón aos sectores ou empresas que permitan a vulneración 
dos dereitos laborais, cando con iso se obteña unha vantaxe comercial.
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Resumo

Este traballo trata sobre a responsabilidade social empresarial (RSE) en materia de 
igualdade de xénero, co obxectivo de estudar as medidas tomadas polas empresas neste 
campo e a súa regulación legal. A sociedade iniciou unha transformación nos últimos 
anos e as empresas non poden seguir o seu tráfico mercantil sen outra bandeira que a dos 
beneficios a calquera prezo de costas a ela, deixando á marxe o 50% dos seus recursos 
humanos, as mulleres, como viñeran facendo até agora. É algo que a sociedade, os gobernos 
e as organizacións internacionais non poden permitir máis. O social, o económico e o ético 
deben ser compatibles e rendibles para as empresas e para a sociedade, unha loita en que 
cómpre que mulleres e homes traballen ao unísono. Ora ben, poden axudar as medidas de 
responsabilidade social tal e como hoxe están reguladas?

Palabras chave: muller, empresa, responsabilidade social empresarial.

Abstract

The core of this paper is about corporate social responsibility measures in the field of 
gender equality. The objectives are the study of the measures taken by companies and their 
legal regulation. The society that until now we have known has been changing in recent 
years, it has begun a transformation and companies cannot continue their commercial 
traffic seeking profits at any cost and leaving out 50 percent of their staff, women in 
particular, as they have been doing until now. The social, economic and ethical aspects 
should be compatible and profitable for companies and for society and in this struggle 
both women and men must work together. But can measures, as regulated now, be a vehicle 
of social responsibility?

Keyword: Woman, Company, Corporate social responsibility.
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1. Introdución

1. O título VI da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes1, considera no art. 73 a posibilidade de as empresas estableceren 
de modo voluntario medidas de responsabilidade social en materia de igualdade, 
alén de sinalar en que medida a representación dos traballadores e outras 
agrupacións poderán participar nelas2:

As empresas poderán asumir a realización voluntaria de accións de responsabilidade 
social, consistentes en medidas económicas, comerciais, laborais, asistenciais ou 
doutra natureza destinadas a promover condicións de igualdade entre as mulleres e os 
homes no seo da empresa ou no seu ámbito social.

A realización destas accións poderá ser concertada coa representación dos traballadores 
e as traballadoras, as organizacións de consumidores e consumidoras e usuarios e 
usuarias, as asociacións cuxo fin primordial sexa a defensa da igualdade de trato entre 
mulleres e homes e os organismos de igualdade.

Así mesmo, a Lei permite ás empresas faceren un uso publicitario das súas 
accións de responsabilidade social en materia de igualdade e faculta o Instituto da 
Muller para actuar cando se incorra en supostos publicidade enganosa, de acordo 
co artigo 743.

1 BOE n.º 71, do 23 de marzo de 2007.

2 Véxase tamén o sinalado no art. 13 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia:

As empresas poderán asumir accións de responsabilidade social coa finalidade de mellorar a situación de 
igualdade entre as mulleres e homes. Estas accións poderán ser asumidas en virtude dunha libre decisión da 
empresa ou en virtude dun compromiso adquirido coa representación legal de traballadores e traballadoras, 
con calquera organismo público e, en especial, co departamento da Administración autonómica competente 
en materia de traballo ou o departamento da Administración autonómica competente en materia de igualdade, 
con asociacións de mulleres ou con organizacións non gobernamentais implicadas na igualdade de trato 
entre mulleres e homes, accións de responsabilidade social, a través de medidas económicas, comerciais, 
laborais, sindicais, asistenciais ou doutra índole, coa finalidade de mellorar a situación de igualdade entre as 
mulleres e homes na súa contorna social.

3 Véxase tamén neste sentido de novo a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia, capítulo III, sobre a creación da Marca Galega de Excelencia en Igualdade.
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Doutra parte, no art. 75 deste mesmo título VI da Lei, e no marco da responsa-
bilidade social empresarial, tamén se inclúe o fomento da presenza equilibrada 
de mulleres e homes nos consellos de administración das sociedades mercantís, 
establecendo un prazo para iso de oito anos:

As sociedades obrigadas a presentar conta de perdas e ganancias non abreviada 
procurarán incluír no seu Consello de Administración un número de mulleres que 
permita alcanzar unha presenza equilibrada de mulleres e homes nun prazo de oito 
anos a partir da entrada en vigor desta lei.

Todas estas son medidas de promoción da igualdade de xénero a través da 
responsabilidade social empresarial.

2. A responsabilidade social empresarial (en diante RSE) nace no primeiro cuarto 
do s. XX con base na idea de que se as empresas se serven dos recursos que posúe 
a sociedade, o simple feito deste uso xera un deber ético e unha obriga para coa 
sociedade pola súa parte4. Se até os nosos días a finalidade principal das empresas 
foi e é a obtención de beneficios puramente económicos, de costas á sociedade que 
llelos proporciona, que parte destes beneficios revertan na sociedade é o que desde 
sempre pretenden as medidas de RSE e o que até agora non alcanzaron.

O Libro Verde «Fomentar un marco europeo para a responsabilidade social 
das empresas» 5 da Comisión das Comunidades Europeas define a RSE como 
a «integración voluntaria por parte das empresas, das preocupacións sociais 
e ambientais nas súas operacións comerciais e as súas relacións cos seus 
interlocutores», fixando o desenvolvemento sustentable na súa acepción máis 
restritiva de compatibilizar o mantemento do medio e a actividade económica.

Algo máis adiante, coa extensión da globalización, a responsabilidade social 
abrirase aos dereitos humanos, que pasan a integrala como elemento chave 

4 Véxase como exemplo de que o interese pola responsabilidade social empresarial non é novo, Bowen, H. 
(1953) Social Responsibilities of the Businessman. Nova York, Harper: «as empresas deben tomar en conta as 
consecuencias sociais das súas decisións».

5 Libro Verde «Fomentar un marco europeo para a responsabilidade social das empresas», COM/2001/0366 final, 
do 18 de xullo.
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após os abusos cometidos polas multinacionais fóra dos seus países de orixe, en 
particular grazas ao Pacto Global das Nacións Unidas6. Este promove implementar 
dez principios universais nas áreas dos dereitos humanos, as normas laborais, 
o medio e a loita contra a corrupción nas actividades e a estratexia de negocio 
das empresas, que derivan basicamente da Declaración universal dos dereitos 
humanos7, a Declaración de principios da Organización Internacional do Traballo 
relativa aos dereitos fundamentais no traballo8 e a Declaración de Río sobre o medio 
e o desenvolvemento9.

Con posterioridade, o 10 de xuño do 2008, a Organización Internacional do Traballo 
adoptou a Declaración da OIT sobre a xustiza social para unha globalización 
equitativa10, en que se resaltan os principios básicos da organización: «a liberdade 
sindical, o dereito á negociación colectiva, a eliminación do traballo forzoso ou 
obrigatorio, a abolición do traballo infantil e a eliminación da discriminación en 
materia de emprego e ocupación».

3. Efectivamente, é a partir da década dos noventa cando por causa de diversos 
escándalos as empresas intentan mellorar a súa reputación e a súa imaxe a través 
de novos códigos éticos e a introdución voluntaria de medidas de responsabilidade 
social. Así, a RSE foi achegándose á ética empresarial, a teoría dos grupos de 
interese, o comportamento social da empresa e o concepto de cidadanía empre-
sarial11.

6 Pode obterse máis información ao respecto no enderezo web <http://www.unglobalcompact.org>.
7 A Declaración universal dos dereitos humanos, que recolle nos seus 30 artigos os dereitos humanos considerados 
básicos, foi adoptada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa Resolución 217 A (III) o 10 de decembro 
de 1948 en París.

8 A Conferencia Internacional do Traballo adoptou o 19 de xuño de 1998 a Declaración da OIT relativa aos 
principios e dereitos fundamentais no traballo.

9 A Declaración de Río sobre o medio e o desenvolvemento adoptouse na Conferencia das Nacións Unidas sobre 
Medio e Desenvolvemento que tivo lugar en Río de Xaneiro entre o 3-14 de xuño de 1992

10 Pode consultarse o texto completo no enderezo web <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--cabinet/documents/genericdocument/wcms_099768.pdf>

11 cArroll, A. B. (1999) «Corporate Social Responsibility» Business and Society 38(3), pp.  268-295.
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Máis recentemente fóronse engadindo temas como o comercio xusto, a cooperación 
ao desenvolvemento, a loita contra a exclusión social, a promoción do voluntariado, 
a organización do traballo e a conciliación da vida familiar e laboral, a protección 
da infancia e mocidade, a contribución á sociedade do coñecemento, a igualdade 
de oportunidades, o desenvolvemento sustentable e a formación continua.

A realidade é que non hai normas de carácter coercitivo que impoñan a adopción 
de medidas de RSE e as perspectivas de convertelas en dereito imperativo parecen 
pouco probables, malia existiren arestora voces que se inclinan por regular esta 
materia e facela de obrigado cumprimento para a súa efectividade. Porén, como 
xa vimos, a Comisión das Comunidades Europeas deixa claro na súa definición da 
RSE que se trata de algo voluntario12, que non pode ser exhaustiva e efectivamente 
imposto a través da lei.

2. Obxectivo da responsabilidade social empresarial en materia de 
igualdade

4. O obxectivo principal da RSE radica na procura dun impacto positivo das 
empresas na sociedade en que están situadas, para alén de asemade contribuír á 
competitividade e sustentabilidade das empresas.

Cando falamos de RSE e igualdade de xénero, este obxectivo xenérico tradúcese 
noutros dous concretos que veñen marcados polo disposto na citada Lei orgánica 
3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes: dun lado, 
a posibilidade de as empresas empregaren na súa publicidade as accións realizadas 
en materia de igualdade coa finalidade de fortaleceren a imaxe que a sociedade 
teña delas na medida en que as devanditas accións sexan positivas e realistas 
e non de simple mercadotecnia; e, do outro, o fortalecemento da participación 
equitativa nos consellos de administración das mulleres, o cal se verá premiado 
cunha preferencia na adxudicación de contratos ante a Administración.

5. Os obxectivos da RSE, que se configuran como idóneos para a promoción da 

12 Véxase a epígrafe 2 do Libro Verde «Fomentar un marco europeo para a responsabilidade social das empre-
sas», COM/2001/0366 final, do 18 de xullo.
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igualdade entre homes e mulleres, divídense en dúas dimensións tendo en conta o 
aspecto interno ou externo da empresa.

a) Na dimensión interna os obxectivos concrétanse ben nos investimentos en 
recursos humanos, a saúde e a seguridade laboral, no tocante ao terreo social; 
ben na xestión dos recursos empregados na produción, canto ás prácticas 
de responsabilidade social respectuosas co medio. Esta dimensión é a que 
ten un maior impacto sobre a igualdade de oportunidades, a súa aplicación 
representa un cambio real e ten uns resultados prácticos e visibles para as 
mulleres dentro das empresas, tanto polo que respecta á discriminación 
horizontal e vertical como no relativo á discriminación directa e indirecta.

– O termo discriminación horizontal fai referencia á escasa presenza das 
mulleres en determinados sectores económicos, oficios ou especialidades, 
pois ás mulleres facilítaselles o acceso ao emprego ou os estudos considerados 
tipicamente femininos, mentres que atopan obstáculos e dificultades para 
asumiren ocupacións percibidas como masculinas ligadas á produción, á 
ciencia e aos avances tecnolóxicos. No que respecta ás prácticas empresariais, 
prodúcese na definición do perfil do posto de traballo nas ofertas, na publicidade, 
no proceso de selección etc. e é unha forma de segregación que se traduce 
en diferenzas salariais entre homes e mulleres, unha maior precariedade e 
temporalidade do traballo feminino e unha preocupante ausencia de mulleres 
nos postos de decisión.

– A discriminación vertical, pola súa vez, está relacionada coa menor presenza 
das mulleres nos postos directivos –o teito de cristal feminino–, que seguen 
a ser patrimonio dos homes. Vese influenciada pola dimensión familiar, que 
continúa a recaer na muller.

– Considérase discriminación directa por razón de sexo «a situación en que se 
atopa unha persoa que sexa, fose ou puidese ser tratada, en atención ao seu 
sexo, de xeito menos favorable que outra en situación comparable»13 .

– Considérase discriminación indirecta por razón de sexo «a situación en que 
unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros pon persoas dun 

13 Véxase o art. 6.1 da Lei orgánica 3/2007.
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sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas do outro, salvo que a 
devandita disposición, criterio ou práctica se poidan xustificar obxectiva-
mente en atención a unha finalidade lexítima e que os medios para alcanzar a 
devandita finalidade sexan necesarios e axeitados»14.

b) Canto á dimensión externa, a RSE esténdese á contorna e inclúe ademais os 
accionistas e un amplo abano de interlocutores como son socios comerciais 
e provedores, consumidores, autoridades públicas etc. Algunhas accións 
externas no campo da igualdade que poden adoptar as empresas son o uso 
dunha linguaxe non sexista nas súas comunicacións; unha política de marca 
cunha imaxe respectuosa da muller e que fixe a posición que ten a empresa a 
respecto da igualdade de oportunidades, tamén no tocante á publicidade; ou 
o apoio a actividades sociais, como o financiamento de estudos de xénero, 
xornadas etc. 

3. Implantación das medidas de igualdade nas empresas

6. O proceso de implantación da RSE desde unha perspectiva da igualdade na 
empresa consiste nunha política de xestión enfocada cara a unha sociedade que 
demanda accións en materia de igualdade de oportunidades, cuxo éxito dependerá 
do cumprimento da súa implementación na estratexia da empresa.

Neste sentido, para que as medidas de responsabilidade social puidesen integrarse 
no funcionamento das empresas e nas regras de xogo das relacións laborais e 
comerciais sería necesario acordalas baixo as canles previstas no dereito do 
traballo, por exemplo na negociación colectiva, a través da cal a vontade dos 
axentes sociais pode levar as medidas a rango de norma que operará en beneficio 
dos traballadores, partindo do acordo e non exclusivamente da vontade dos 
empresarios.

7. As empresas orientarán as accións de responsabilidade social en materia de 
igualdade cara ao interior ou cara ao exterior segundo a valoración dos posibles 
impactos en ambas as vertentes que realicen.

14  Véxase o art. 6.2 da Lei orgánica 3/2007.
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De partida, as empresas socialmente responsables deben selo desde o seu interior 
porque a súa principal responsabilidade é cos seus traballadores, que finalmente son 
os que fan posible o negocio; e tamén porque isto se traducirá no aproveitamento 
de todo o talento feminino e masculino que posúan en réxime de igualdade. Unha 
empresa sen problemas internos, cuxos traballadores se identifiquen con ela e que 
teña unha traxectoria de cumprimento da lei contará cunha maior garantía de éxito 
no resultado das súas accións e proverá de maior lexitimidade as súas prácticas en 
materia de políticas de igualdade.

Cubertos estes requirimentos fundamentais, as empresas poden enfocar as súas 
prácticas de igualdade á dimensión externa, o que irá ligado á súa reputación 
e o seu posicionamento ante os clientes, que conforman a sociedade. Trátase 
de crearen valor e riqueza non só dentro, senón tamén nas súas relacións con 
terceiros, en que deben primar principios como a non discriminación, a igualdade 
real de oportunidades e as relacións laborais xustas.

8. O ordenamento xurídico en materia de igualdade en España parte da Constitución 
española15, no art. 14 da cal se recolle que todos os españois son iguais ante a lei 
sen que poida prevalecer ningunha discriminación, entre outras, por razón de sexo. 
Así mesmo, establece no art. 9.2 que é obriga dos poderes públicos promoveren as 
condicións para que a liberdade e a igualdade sexan reais e efectivas, e removeren 
os obstáculos que impidan ou dificulten a igualdade. Por outra banda, na lexislación 
laboral, o Estatuto dos traballadores nos seus artigos 4 e 17 considera entre os 
dereitos laborais dos traballadores o de non seren discriminados nas súas relacións 
de traballo. Estas son normas de obrigado cumprimento que as medidas de RSE 
deben superar.

Canto á voluntariedade destas medidas, só a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo 
en igualdade das mulleres de Galicia, dá un pequeno paso na súa esixibilidade e 
control no art. 13.2 ao sinalar: 

Malia a voluntariedade das accións de responsabilidade social das empresas en materia 
de igualdade, cando ao seu abeiro se lles recoñecesen dereitos laborais individuais aos 
traballadores ou ás traballadoras, eses dereitos serán exixibles como os demais dereitos 
nacidos do contrato de traballo, e a Inspección de Traballo e Seguridade Social poderá 
sancionar o seu incumprimento, de acordo coa lexislación vixente.

15  BOE do 6 de decembro de 1978.
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Por iso, establécense dereitos esixibles aos empresarios a través das medidas de 
responsabilidade social e ademais o control destas. 

9. Na Comunidade Autónoma de Galicia, o Observatorio Permanente sobre a 
Aplicación da Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas Galegas puido 
comprobar no seu último informe16 que as empresas galegas incrementaron o seu 
grao de coñecemento sobre a RSE, aínda que esta é máis coñecida para as grandes 
empresas. Con todo, a opinión xeral é que o desenvolvemento da RSE é escaso: o 
72,2% das empresas entrevistadas considera que este desenvolvemento é pouco, 
fronte ao 22,5% que o percibe suficiente. Así mesmo, obsérvase unha diminución 
sensible na participación das empresas en medidas de RSE: en 2010, un 19,2%; 
en 2011, un 13,6%; e en 2012, un 12,8%. É posible que isto sexa a consecuencia 
da actual crise económica en que están inmersas as empresas.

Fronte a isto, o Plan estratéxico galego de responsabilidade social empresarial 
(2012-2014)17 propón unha serie de obxectivos e accións para as empresas, as 
organizacións, a propia Administración e toda a sociedade que se aplicarán durante 
todo o seu período de vixencia para mellorar a situación da RSE.

4. Conclusións

10. A sociedade está a cambiar e as empresas non poden seguir o seu tráfico 
mercantil de costas a ela. O desenvolvemento económico empresarial sen outra 
bandeira que a dos beneficios a calquera prezo é algo que a sociedade, os gobernos 
e as organizacións internacionais non poden seguir permitindo, mais se non se 
toman medidas de control e de regulación da RSE non se cumprirán os seus fins 
en materia de igualdade.

16 obserVAtorio PerMANeNte sobre APlicAcióN DA resPoNsAbiliDADe sociAl eMPresAriAl NAs eMPresAs GAleGAs 
(2012) [en liña] Oitavo informe de resultados. Dispoñible no enderezo web <http://rse.xunta.es/images/stories/
Resultados_Ola8.pdf>.
17 XuNtA De GAliciA (2012) [en liña] Plan estratéxico galego de responsabilidade social empresarial 
(2012-2014). Dispoñible no enderezo web <http://www.xunta.es/c/document_library/get_file?folder 
Id=577713&name=DLFE-19405.pdf>.  
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O social e o económico poden ser compatibles e rendibles para as empresas e a 
sociedade. O reto é un cambio na cultura organizacional das empresas, que deben 
estar sensibilizadas e comprometidas coa súa contorna social e, ao mesmo tempo, 
establecer accións de mellora das condicións de igualdade que se convertan en 
dereitos reclamables unha vez adoptadas. A ética que se fixo presente hoxe nas 
empresas non cuestiona o beneficio económico, senón a maneira en que se obteñen 
as ganancias. A máxima de que «o fin non xustifica os medios» tamén é aplicable 
ao ámbito empresarial.
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Resumo

A doutrina dos actos propios actúa como unha cuña de moralidade no universo xurídico, 
ás veces demasiado influído por unha consideración descarnadamente positivista das 
cuestións que deben resolverse. Non sendo as temáticas de orde pública cidades abertas 
onde caiba admitirmos calquera desatino ou argucia efectuados so pretexto do réxime de 
protección imperante, aínda que limitadamente, rexe nelas a doutrina dos propios actos. 
É, así mesmo, de limitada aplicación aos obreiros en materia laboral, pois os casos deben 
versar sobre dereitos libremente dispoñibles polos traballadores e cómpre sempre que 
estea asegurada a liberdade e plenitude da súa manifestación de vontade.

Palabras chave: actos propios, venire contra factum propium, boa fe, proceso laboral.

Abstract

The doctrine of “one’s own acts” introduces the moral dimension in the judicial universe, 
sometimes excessively influenced by a remarkably positivist consideration of the questions 
to be solved. Not being the subject matters of public order open cities, they are governed, 
though with limitations, by the doctrine of “one’s own acts”. It applies, on a limited basis, 
to workers in the labour field; cases must refer to freely available rights for workers and 
both freedom and a display of real will must always be guaranteed.

Keywords: One’s own acts, Venire contra factum propium, Good faith, Labour process.
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1. Esencia e fundamento da doutrina dos actos propios

A que aquí analizamos é unha ferramenta pretoriana, isto é, unha resposta 
xurisprudencial creada solvitur ambulando. Por isto, non debe estrañar que se 
acuñasen ao seu arredor diversos axiomas. As expresións venire contra factum 
proprio non valet, nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam, quod 
semel placuit, amplius displicere non potest, patere legem quam ipse fecisti, 
non est tolerabilis ignorantia in factum proprio, nemo licet adversus sua facta 
venire, entre outras, responden á mesma idea: a de que ninguén pode variar 
de comportamento de xeito inxustificado cando xerou noutras persoas unha 
expectativa de comportamento futuro1.

Como ferramenta pretoriana que é, tampouco é estraño que o seu ámbito de 
aplicación se solape parcialmente co doutras ferramentas similares, como a 
doutrina da confianza lexítima, a doutrina da aparencia etc. Non é o mellor do 
punto de vista técnico, mais esta redundancia ou solapamento é de todo normal 
tratándose de figuras creadas para tutelar realidades inasibles para as elaboracións 
tradicionais, aínda que tampouco é un déficit que non poida remontarse, se as 
ferramentas son empregadas por mans destras.

A doutrina dos actos propios é unha derivación inmediata, necesaria e directa do 
principio da boa fe. En canto a ela concirne, dado que a boa fe non consente o 
cambio de actitude en prexuízo de terceiros cando a conduta anterior xerou neles 
expectativas de comportamento futuro, quen actúa de maneira voluble sen causa 
que o xustifique vulnera o principio xeral da boa fe. Como ben dixo Da Mota 
Pinto2:

A boa fe é hoxe un principio fundamental da orde xurídica, particularmente relevante 
no campo das relacións civís e, igualmente, en todo o dereito privado. Expresa a 
preocupación da orde xurídica polos valores ético-xurídicos da comunidade, polas 
particularidades da situación concreta que cómpre regular e por unha xuridicidade 
social e materialmente fundada. A consagración da boa fe corresponde, pois, á 
superación dunha perspectiva positivista do dereito, pola apertura a principios e 
valores extralegais e pola dimensión concreto-social e material do xurídico que perfila. 

1 MANs PuiGArNAu, J. (1947) Los principios generales del derecho. Barcelona, Bosch, p. 25.
2 DA MotA PiNto, C. A. (2005) Teoria geral do direito civil. Coímbra, Coimbra Editora, p. 124.
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Significa o que acabamos de dicir que o principio da boa fe se axusta a –e contribúe 
para– unha visión do dereito de conformidade coa que subxace no estado de dereito 
social dos nosos días, intervencionista e preocupado por corrixir desequilibrios e 
inxustizas baseadas en simples xustificacións formais (...). O principio de boa fe ten un 
ámbito moi vasto e invade todas as áreas do dereito (...).

Das derivacións do principio xeral da boa fe (doutrina do acto aparente, da confianza 
lexítima, do atraso desleal etc.), posiblemente a que na Arxentina máis arraigou 
é a doutrina dos actos propios, cuxas principais ramificacións e consecuencias 
prácticas trataremos aquí.

Comezaremos dicindo que para admitir que alguén desande o que andou no foro 
ou na esfera obrigacional debe xustificar que a súa conduta voluble non vulnera o 
principio xeral da boa fe, para o cal é requisito esencial que xustifique a regularidade 
xurídica e moral dese pretendido cambio do sentido da súa actuación.

A doutrina dos actos propios é unha derivación directa e necesaria do principio 
xeral da boa fe, que emana sen esforzo do devandito principio xeral, contido no art. 
1198 do Código civil (CC), que actúa á maneira dun sol que irradia por completo 
o ordenamento xurídico arxentino. Así, de forma unánime ve a prohibición de 
marchar contra comportamentos anteriores como unha derivación directa da boa 
fe3, e, en consecuencia, a veda do comportamento incoherente ou voluble atopa 
fundamento suficiente na norma de cada ordenamento que recepta o principio 
xeral de boa fe, como o art. 1198 do CC arxentino.

A doutrina dos actos propios foi definida como «un principio xeral do dereito, 
fundado na boa fe, que impón un deber xurídico de respecto e sometemento a 

3 Díez-PicAzo PoNce De leóN, L. (1963) La doctrina de los propios actos: un estudio crítico sobre la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo. Barcelona, Bosch, p. 134; lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) La doctrina de 
los actos propios: doctrina y jurisprudencia. Madrid, Reus, p. 90; eNteNzA escobAr, P. f. (1962) «Los principios 
generales del derecho contractual» Revista de Derecho Puertorriqueño 3, p. 19; GoNzález Pérez, J. (1983) El 
principio de la buena fe en el derecho administrativo. Madrid, Civitas, p. 117; cifueNtes, S. (1987) «Vélez Sars-
field y la teoría de los propios actos» Doctrina Judicial 1, p. 689; etc.
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4 fueyo lANeri, F. (1990) Instituciones de derecho civil moderno. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 
p. 310. 
5 zeNtNer, D. h. (1993) «El consentimiento en el contrato e seguro a la luz de los actos propios» La Ley 1993-C, 
p. 356
6  triGo rePresAs, F. A. e lóPez MesA, M. J. (2011) Tratado de la responsabilidad civil, tomo I. Bos Aires, La 
Ley, p. 680 e ss.
7 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 20/8/08. Artero de Redondo, Amelia vs. Polacco, Ricardo César 
s/ sumario. Voto do Dr. López Mesa; CNFed. Contadm., Sala V, 31/3/97. Achtar, Estela –acumúlase a Álvarez 
e outros vs. Ministerio de Economía e de Obras e Servizos Públicos. La Ley 1998-C-394; en similar sentido, 
Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99. Álvarez, Carlos A. e outro vs. Osengar, Jaime. La Ley 2000-C-929 
(42.773-S) e La Ley Litoral 2000-233; en similar sentido, Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sec. 3.ª, 
16/9/92. Relatora, Sra. Rigo Rosselló. La Llei 1993-1, p. 659.

unha situación xurídica creada anteriormente pola conduta do mesmo suxeito, 
para evitar así a agresión a un interese alleo e o dano conseguinte»4 . Así mesmo, 
expúxose que «quen intente desestimar o valor persuasivo que a súa conduta 
tivo na súa contraparte, pretendendo “desandar” o obrado, non poderá conferir 
relevancia á súa nova declaración sen incorrer en incoherencia xurídica. O 
principio expresado cristaliza na chamada “doutrina dos propios actos” (venire 
contra factum proprium non valet)»5 .

No entanto, a doutrina dos actos propios é algo máis que unha derivación dese 
principio axial do ordenamento xurídico que é a boa fe. Segundo unha ollada 
moderna, que intentamos no Tratado de la responsabilidad civil6, podemos 
demostrar argumentalmente que esta doutrina é, tamén, unha forma innominada de 
declaración unilateral de vontade, o que a sitúa –así como un principio procesual– 
no seo da teoría das fontes das obrigas, ben que renovada de xeito adecuado, por 
certo. En calquera caso, constitúe un límite do exercicio dun dereito subxectivo ou 
dunha facultade derivada do principio de boa fe e, particularmente, da esixencia 
de observar dentro do tráfico xurídico un comportamento coherente7. Mais en que 
consiste esencialmente a doutrina dos actos propios? E cal é a súa función?

Non se requiren grandes dotes xurídicas para comprender de xeito cabal 
que calquera litigante ou contratante que manifesta a un/ha contraditor/a ou 
cocontratante –expresamente ou por feitos concluíntes seus– que non vai facer 
uso de determinado dereito ou que vai actuar de determinada forma, non pode 
logo sen desmedro do principio xeral da boa fe adoptar unha postura contraposta 
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á antes explicitada. En palabras maxistrais dun gran xuíz arxentino, don Adolfo 
Plíner8:

(...) o proceso xudicial non é un xogo en que cadaquén pode cambiar de campo segundo 
as circunstancias. Cada litigante debe ser leal e consecuente coa súa fortuna e co lugar 
que ocupa na contenda (...). Ninguén pode volver sobre os seus propios actos sen obrar 
de mala fe (...). Estes preceptos non escritos do noso dereito de fondo son, porén, o 
substrato da xuridicidade moderna logo do fracaso do rigoroso positivismo xurídico 
que reinou no século pasado. Malia dereito e moralidade teren campos propios e 
distintos, non pode concibirse un dereito aplicable polos xuíces contrario á moral nin 
unha norma xurídica que non conteña un «mínimo de moral» como adoitaba dicirse 
durante os primeiros embates contra a rixidez do positivismo (...).

A doutrina dos actos propios prohibe así a sorpresa, a volubilidade no actuar e a 
emboscada, e preserva o ámbito do litixio xudicial –mais tamén o das relacións 
obrigacionais e contractuais– dos cambios bruscos de conduta, foren estes 
cuasidelitos ou mal intencionados, aínda que deben sempre ser imputables. Así 
como no ámbito da responsabilidade civil sen imputación non hai responsabilidade, 
no das relacións obrigacionais, sen imputación da primeira conduta non hai 
aplicabilidade da doutrina do venire contra factum proprio.

A doutrina dos actos propios non é un puro materialismo, unha física das accións 
humanas, senón un continente máis onde rexe o principio de imputación, que 
é consubstancial ao bo dereito. Pode verse esta doutrina como unha sorte de 
inopoñibilidade ao revés: na inopoñibilidade, un acto válido e opoñible contra 
todos é, porén, inopoñible a unha determinada persoa. É o que pode definirse 
tecnicamente como unha ineficacia particularizada ou a respecto de persoa 
determinada; mais trátase dunha ineficacia relativa, que só a persoa protexida por 
ela pode invocar.

A impropoñibilidade funciona exactamente ao revés: un acto ou manifestación 
que sería válido obrado por calquera, resulta inaudible nos beizos ou na conduta de 

8 Voto do mestre Adolfo Plíner nos autos Fortunatti, Daniel e outro, e Quilez, Néstor D., que fixera por unanimidade 
a Excma Cám. 1.ª Apels. no Civil e Comercial de Bahía Blanca, Sala I, 27/2/1990, Doctrina Judicial 1991-I-517. 
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9 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 2/7/09. Pineda, Patricia Elizabeth vs. Cornejo, Omar Eduardo e 
outro s/ demanda de nulidade. Voto do Dr. López Mesa. 

10 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, Sala A, 2/7/09. Pineda, Patricia Elizabeth vs. Cornejo, Omar 
Eduardo. Voto do Dr. López Mesa, con cita do noso voto do 20/8/08 in re Artero de Redondo, Amelia vs. 
Polacco, Ricardo César s/ sumario. Sist. Eureka; CNFed. Contadm., Sala V, 31/3/97. Achtar, Estela 
-acumúlase a Álvarez e outros vs. Ministerio de Economía e de Obras e Servizos Públicos. La Ley 1998-C-
-394; CNCom., Sala A, 23/4/97. G. V. e outros vs. Canteras Argentinas SA. La Ley 1997-D, 180 e Doctrina 
Judicial 1998-1-296; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99. Álvarez, Carlos A. e outro 
vs. Osengar, Jaime. La Ley 2000-C-929 (42.773-S) e La Ley Litoral 2000-233.

11 Véxase o meu voto xa citado e a decisión da Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 10/10/06. Asesoría 
Civil de Familia n.° 1 vs. Municipalidade de Trelew s/ acción de amparo. Causa 21.702, rexistrada ao SDC 48/06, 
voto do Dr. Carlos Velázquez.

quen se comportou contraditoriamente consigo mesmo/a. Neste caso, a ineficacia 
é tamén particularizada ou a respecto de persoa determinada, só que, ao darse 
no segmento activo da relación, se nota máis, aínda que non difire esencialmente  
–senón que é o dorso– da inopoñibilidade. 

Nun voto da nosa autoría9, alén de nun traballo doutrinario, deixamos sentado 
que a aplicación a un caso da doutrina dos actos propios torna subxectivamente 
impropoñible a pretensión dun suxeito que contraríe a súa conduta anterior. Desde 
o manancial procesual, así funciona a doutrina. Agregamos alí que a doutrina dos 
actos propios é, daquela, unha limitación ao exercicio dun dereito, que recoñece 
como fundamento unha razón de política xurídica: a protección da confianza 
suscitada polo comportamento antecedente, que logo se pretende descoñecer10. Así 
mesmo, engadimos seguidamente que tal doutrina importa unha barreira oposta á 
pretensión xudicial, pola cal se impide o obrar incoherente que lesiona a confianza 
suscitada na outra parte da relación e impón aos suxeitos un comportamento probo 
nas relacións xurídicas, pois non é posible permitir que se asuman pautas que 
suscitan expectativas e logo contradicilas mediante unha reclamación xudicial. 
En cita11:

Unha pretensión ou unha defensa formuladas dentro dunha situación litixiosa en 
contradición co sentido obxectivo da conduta anterior do suxeito non pode prosperar, 
en tanto mediaría unha ilicitude da conduta ulterior confrontada coa precedente, toda 
vez que isto infrinxiría o fundamental principio da boa fe (...). Xa non se tratará das 
razóns que xunten a pretensión ou a oposición a ela, senón da sinxela impropoñibilidade 
destas, bloqueadas por esta causa de inhabilidade intrínseca.
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Pero, posiblemente, quen mellor esclareceu como funciona esta doutrina no 
proceso civil é o prestixioso xurista da Corte Constitucional de Colombia, 
Alejandro Martínez Caballero, nun voto seu como relator en que manifestou que 
«o principio da boa fe incorpora a doutrina que proscribe o venire contra factum 
proprium, segundo a cal a ninguén lle é lícito vir contra os seus propios actos. A 
boa fe implica o deber de observar no futuro a conduta inicialmente despregada 
(...). A boa fe, ensínase, implica un deber de comportamento, “(...) que consiste 
na necesidade de observar no futuro a conduta que os actos anteriores facían 
prever”»12. A isto agregou no seu voto o seguinte:

Un tema xurídico que ten como sustento o principio da boa fe é o do respecto ao acto 
propio, en virtude do cal as actuacións dos particulares e das autoridades públicas deberán 
cinguirse aos postulados da boa fe (art. 83 da CN). Principio constitucional que sanciona 
daquela como inadmisible toda pretensión lícita, mais obxectivamente contraditoria, a 
respecto do propio comportamento efectuado polo suxeito. O tratadista e maxistrado do 
Tribunal Constitucional español Luís Díez-Picazo ensina que a prohibición non impón 
a obriga de non facer, senón, máis ben, impón un deber de non poder facer; por isto 
é que se di [que] «non se pode ir contra os actos propios». Trátase dunha limitación 
do exercicio de dereitos que, noutras circunstancias, poderían ser exercidos licitamente; 
en cambio, nas circunstancias concretas do caso, tales dereitos non poden exercerse 
por seren contraditorios a respecto dunha anterior conduta, isto é o que o ordenamento 
xurídico non pode tolerar, porque o exercicio contraditorio do dereito se traduce nunha 
extralimitación do propio dereito.

Pode verse así que esta doutrina implica unha restrición ou imposibilidade de 
actuar, aínda que de índole subxectiva; ontoloxicamente non é outra cosa que a veda 
ou prohibición a un suxeito específico de invocar o actuado por el en contradición 
cos seus actos ou manifestacións anteriores13. E de todo isto cabe concluír que se 
dá neste caso a contracara da inopoñibilidade, a impropoñibilidade: un acto ou 
conduta que calquera outra persoa podería exercitar, que é lícito e admisible en 

12 Corte Constitucional de Colombia, Sala Sétima de Revisión integrada polos maxistrados doutores Fabio 
Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa e Alejandro Martínez Caballero. Sentenza T-295/99 do 4/5/99. Relator, 
Dr. Alejandro Martínez Caballero. 

13 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 2/7/09. Pineda, Patricia Elizabeth vs. Cornejo, Omar Eduardo. 
Voto do Dr. López Mesa; Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/6/09. Bay, Luis Oscar vs. Moreira, 
Juan Carlos s/ indemnización por accidente de traballo. Exped. 202, ano 2009 CANE. Voto do Dr. López Mesa.
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 14 Ídem.
15 Nese sentido, véxase a conclusión 5.ª da Comisión 8 das IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil desen-
volvidas en Mar del Plata en 1983; Alberti, E. (1986) «Prólogo » en Amadeo, J. L. (ed.) La doctrina de actos 
propios. Bos Aires, La Ley, pp. XVIII/XXII; coMPAGNucci De cAso, R. (1985) «La doctrina de los actos propios 
y la manifestación tácita de voluntad» La Ley 1985-A-1002 e ss.; lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) 
op. cit., p. 110; Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/9/08. Pastor Neil vs. Ghigo. Sist. Eureka e AP en 
liña. Voto do Dr. López Mesa.

xeral, non pode admitírselle a determinada persoa invocalos, porque esta persoa 
carga cunha ineficacia funcional particularizada ou especial para realizalos a 
consecuencia da súa conduta anterior, que se contrapón frontalmente co acto ou 
conduta que agora intenta.

Non hai nada de malo ou cuestionable no acto en si, porque este é lícito –se non 
o fose, non faría falta acudir á doutrina dos actos propios, pois abondaría con 
invocar normas expresas do ordenamento, como a regra moral que establece o 
art. 953 do CC arxentino–, mais da correlación do segundo acto ou manifestación 
coa actuación previa xorde unha contradición que o ordenamento non desexa 
favorecer e, daquela, pena. Se non o fixese e permitise o ir e vir ao seu libre 
arbitrio dos suxeitos polo proceso xudicial e a vida de relación, debería desterrarse 
directamente do dereito toda idea de seguridade, de boa fe, de coherencia, de 
previsibilidade do tráfico etc., e isto resulta inadmisible. A doutrina dos actos 
propios, entón, é unha concesión que a liberdade de actuación dos suxeitos debe 
facer ao interese xeral, que aquí radica na seguridade e na honorabilidade do 
tráfico xurídico14.

2. Os seus presupostos e requisitos de aplicación

Os presupostos para a aplicación da doutrina dos actos propios son os seguintes:

a) Unha situación xurídica preexistente.

b) Unha conduta do suxeito, xuridicamente relevante e plenamente eficaz, que 
suscite na outra parte unha expectativa seria de comportamento futuro.

c) E unha pretensión contraditoria con esa conduta atribuíble ao mesmo 
suxeito15.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 223-277

MARCELO JORGE LÓPEZ MESA232

Cando están prima facie reunidos os presupostos de aplicación da ferramenta, 
debe analizarse se se cumpren os requisitos para o seu emprego, que son estes:

a) Os actos expresivos da vontade do suposto suxeito voluble deben ser  
inequívocos a respecto do seu alcance e da intención de crear ou modificar 
un dereito.

b) A contradición co acto anterior debe ser patente.

c) A vontade inicial non debeu estar viciada.

d) A vontade plasmada no primeiro acto, que logo se pretende contradicir,  
debeu ser libre, pois se fose coaccionada dalgún modo non se aplicaría a este 
caso a doutrina do venire contra factum.

e) Debe darse a identidade dos suxeitos que actúan e se vinculan en ambas as 
condutas16.

f) A xuridicidade da primeira conduta17.

Cabe remarcarmos que se non se reúnen estes seis requisitos non pode empregarse 
a doutrina, e abonda con que só un deles falte para que non resulte de aplicación, 
co risco, en caso contrario, de plasmar un sonoro acto de inxustiza18. Expresamos 
nun voto da nosa autoría que, necesariamente, antes de aplicar a institución debe 
exercitarse un control serio da presenza, en cada caso, dos presupostos para o 
seu emprego, así como da existencia de vicios que puidesen invalidar algunha 
das manifestacións en aparencia contraditorias19. Seguidamente analizaremos por 
separado e en detalle cada un destes requisitos de aplicación.

a) Os actos expresivos da vontade do suposto suxeito voluble deben ser  
inequívocos a respecto do seu alcance e da intención de crear ou  
modificar un dereito

16 Cfr. lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) op. cit., p. 110; Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 
30/9/08. Pastor Neil vs. Ghigo. Sist. Eureka e AP en liña. Voto do Dr. López Mesa. 
17 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 21/10/08. Bartels, Mariela P. vs. Municipalidade de Trelew 
s/ ordinario. La Ley en liña. Voto do Dr. López Mesa. 
18  lóPez MesA, M. J. (2008) «Presupuestos y requisitos de aplicación de la doctrina de los actos propios. (Con 
particular referencia a la jurisprudencia de la Patagonia)» La Ley Patagonia decembro de 2008, p. 514.
19 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/9/08. Pastor Neil vs. Ghigo. Sist. Eureka e AP en liña. Voto 
do Dr. López Mesa.
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20  lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 514.
21 Tribunal Supremo de España, Sala 6.ª, 4/2/88. Relator, Sr. Moreno Moreno. La Ley 1988-2-228. 
22 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª do Civil, Sentenza 158/2002 do 20/2/2002. Relator Dr. José Manuel 
Martínez-Pereda Rodríguez. Con citas das sentenzas do 31 de outubro e 21 de novembro de 1996; 29 e 30 de 
abril, 12 de maio, 15 de xullo, 30 de setembro e 30 de novembro de 1998; 4 de xaneiro, 13 de xullo, 1 de outubro 
e 16 de novembro de 1999; 23 e 25 de maio de 2000; e 16 e 24 de abril, 7 de maio e 25 de xullo de 2001; etc.
23 Véxase Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 4/3/85. Relator, Sr. Pérez Gimeno. La Ley 1985-3-763 
(6485-R); e en igual sentido, Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 16/10/87. Relator, Sr. Albácar López. La Ley
1987-4-583. Tamén Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 14/2/84. Relator, Sr. Fernández Martín-Granizo.  
La Ley 1984-2-833; e en similar sentido, Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 17/7/87. Relator, Sr. Malpica 
González-Elipe. La Ley 1987-4-703 (9497-R).

Para a aplicación desta doutrina non alcanzan as conxecturas sobre as posibles 
significacións dun acto. O alcance da actuación, que logo se pretende desfacer ou 
contrariar, debe ser inequívoco20.

A maxistratura española decidiu reiteradamente que os actos propios se 
fundamentan na necesidade de protexer a boa fe, a confianza e a estabilidade 
das relacións xurídicas, esixindo para que os seus autores queden vinculados 
fronte aos suxeitos pasivos que os devanditos actos teñan a solidez e consistencia 
necesarias para deducir deles verdadeiras declaracións de vontade en termos 
concluíntes e inequívocos, sendo eficaces para crear, modificar ou extinguir algún 
dereito21. A aplicación da doutrina dos actos propios esixe que tales actos sexan 
inequívocos no sentido de crear, definir, fixar, modificar, extinguir ou esclarecer 
sen dúbida ningunha unha determinada situación xurídica22. Tamén resolveu o 
Tribunal Supremo de España que o principio de dereito dos actos propios esixe 
para a súa eficacia:

1) que o acto que se pretende combater fose realizado con plena liberdade de 
criterio e vontade non coartada;

2) un nexo causal eficiente entre o acordo adoptado ou o acto realizado e a súa 
incompatibilidade coa conduta posterior;

3) e que o acto sexa concluínte e non admita dúbida, de tal forma que defina 
de modo inalterable a situación de quen o realiza, único caso en que pode 
estimarse o principio plasmado na expresión nemine licet adversus sua facta 
venire23.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 223-277

MARCELO JORGE LÓPEZ MESA234

Este é o criterio que cómpre seguir. Inscríbese na boa liña un fallo da Cámara 
Civil de Neuquén, onde se resolveu, a partir dun voto do Dr. Vergara del Carril, 
que a doutrina dos actos propios esixe para a súa aplicación a existencia dun 
feito primixenio non cuestionado, válido e perfectamente determinado nos seus 
alcances, que logo se pretende descoñecer24.

Aínda con maior precisión, a xurisprudencia española ten como un principio 
corrente que os actos propios, para seren considerados como expresión de 
actuación opoñible, deben ser aqueles que polo seu carácter transcendental ou por 
constituír convención, ou causar estado, definen de xeito inalterable a situación 
xurídica dos seus autores, ou aqueles que van encamiñados a modificar ou 
extinguir algún dereito. Así, aplicar esta doutrina é inviable cando a significación 
dos actos aparentemente contraditorios non é clara, patente ou cristalina. Non é 
cuestión de xogar ás adiviñas para aplicala.

Normalmente a primeira declaración vinculante emitirase mediante un acto, 
aínda que tamén o silencio pode obrigar un suxeito e esixirlle logo coherencia 
con esa pasividade. Neste sentido, Denis Mazeaud comenta un interesantísimo 
fallo francés en que un acredor tolerou silenciosamente durante case dez anos a 
inexecución dun contrato por parte do seu debedor, que era á vez familiar seu, 
e logo pretendeu bruscamente cambiar de actitude e rescindir o contrato, o que 
foi xulgado contrario á boa fe pola casación francesa25. Neste suposto a primeira 
manifestación de vontade, que logo se pretende descoñecer, non é un acto, senón 
xustamente a ausencia de acción e manifestación de vontade, a pasividade ou 
inacción, que se contrapón a un brusco cambio posterior.

O propio ocorreu nun caso arxentino en que o herdeiro de quen doara un cadro 
a un museo con cargo de exposición da obra na sala, tolerou durante un longo 
lapso que non se cumprise o cargo. Considerouse que carecía do dereito a 

24 Cám. Apels. Civ. e Com. de Neuquén, Sala 1.ª, 21/5/96. AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora vs. 
Peñalba, Rubén. Sist. Juba, sum. Q0000094. 

25 Corte de Casación francesa, 1.ª Cám. Civ., 16/2/99. Comentado por MAzeAuD, D. (2000) «De l’exigence 
de cohérence contractuelle en matière de clause résolutoire expresse» Recueil Dalloz t. 2000, sec. Sommaires 
commentés, p. 360.
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reclamar a reversión da doazón por incumprimento do cargo logo de cincuenta 
anos de toleralo26. O principio é simple: quen tolera durante un longo período o 
incumprimento dun contrato ou doutra obriga, non pode logo intentar rescindilo 
sen esixir previamente o seu cumprimento.

Tamén se aplica o principio, por exemplo, se unha parte contratante advirte que 
a súa partenaire actúa sobre a base dun erro evidente, que viciaría o contrato e 
levaría a este concluírse, e garda silencio nese instante, pois non pode logo variar 
de postura e pretender sacar vantaxe da situación27.

Correspondeunos resolver hai un tempo un interesante caso que plasmaba unha 
situación así. Na causa existira un negocio en firme, unha das partes cumprira 
practicamente todas as súas obrigas e a outra permitira ese cumprimento, até que 
sobre o final saíu de improviso cunha resolución contractual extraxudicial, logo de 
negarse a recibir o último pagamento, a que seguiu unha pretensión desatinada de 
facer cargar a súa contraria con todas as consecuencias desa resolución, mentres 
que a súa parte quedaba en inmellorables condicións.

Sostivemos no noso voto que o exercicio das resolucións contractuais  
extraxudiciais debe ser analizado con detemento e de forma estrita polos xuíces; 
o cumprimento dos presupostos legais para resolver non só debe ser analizado 
con profundidade, senón apreciado con rigorosidade, e a falta de cumprimento 
dalgún dos seus presupostos veda o seu exercicio28. Agregamos logo que en 
palabras sagaces, o profesor Vinckel expuxo que «a diferenza da resolución 
xudicial que o xuíz pode refugar pronunciar, a cláusula resolutoria opera de pleno 
dereito, presenta unha eficacia superior para o acredor e un real perigo para o 

26 CNFed. CC, Sala II, 18/11/94. Uriarte, Carmen R. e outros vs. Estado nacional-Ministerio de Educación e 
Cultura. La Ley 1995-D-658. 

27 Cfr. soustelle, P. (1997) «La bonne foi contractuelle oblige le débiteur à relever les erreurs de son créancier» 
Recueil Dalloz t. 1997, sec. Jurisprudence, p. 571.

28 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 17/01/2012. Ramírez, S. S. vs. Arrieta López, M. O. s/ resolución 
de contrato. Eldial.com. Voto do Dr. López Mesa.
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debedor. Tamén o xuíz, alén do poder moderador que lle confire ás veces a lei, 
debe esforzarse por impor unha interpretación restritiva dos pactos comisorios e 
por controlar rigorosamente a súa posta en execución»29.

O principio aplicado tamén nese caso é que logo dunha relación xurídica de dez 
anos, en que se unha parte cumpre as súas obrigas ante o silencio e a aceptación 
da outra, non pode darse paso –sen solución de continuidade– a unha conduta 
diametralmente oposta, como a resolución do contrato, ante o incumprimento 
máis pequeno, ou unha escusa de tal, ante un incumprimento trivial. O principio é 
que o comportamento dun suxeito non pode cambiar de improviso de polaridade, 
pasando de positivo a negativo ou ao revés. Non son admisibles en dereito, a 
teor do principio da boa fe e da súa derivación, a doutrina dos actos propios, as 
condutas pendulares ou caprichosas.

Claro que, naqueles casos en que a contradición se evidencia entre un acto actual 
e o silencio ou a pasividade anterior, a devandita contradición non debe deixar 
lugar a dúbidas, dado que o principio vulgar «o que cala, outorga» non rexe no 
noso dereito, senón naqueles casos previstos polo art. 918 do CC, segundo o cal 
«a expresión tácita da vontade resulta daqueles actos polos cales se pode coñecer 
con certeza a existencia da vontade, nos casos en que non se esixa unha expresión 
positiva, ou cando non haxa unha protesta ou declaración expresa contraria».

Debe tratarse do que a doutrina francesa chamou un «silencio permeable», é 
dicir, o silencio que deixa filtrar a vontade de quen o garda. En casos tales, a 
intención é certamente muda, mais transparéntase mercé a elementos exteriores30. 
En palabras dun autor arxentino, «xuridicamente o silencio non se configura pola 
soa abstención de falar. Debe darse unha ausencia absoluta de exteriorización, de 
toda actividade ou conduta do suxeito. Pois se existen comportamentos, aínda en 
ausencia de palabra verbal ou escrita, o problema da valoración do silencio queda 
desprazado»31.

29 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 17/01/2012. Ramírez vs. Arrieta López. Eldial.com. Voto do 
Dr. López Mesa, con cita de Vinckel, F. (2000) «Le pouvoir du juge et la volonté des parties» Recueil Dalloz 
t. 2000, sec. Jurisprudence, p. 599. 
30 Moury, J. (1994) «L’acceptation de l’offre de contrat ou de modification du lien contractuel peut-elle résulter 
du silence de l’une des parties?» Recueil Dalloz t. 1994, sec. Jurisprudence, p. 69.
31 MéNDez sierrA, e. c. (1994) «El silencio frente a la buena fe y los requerimientos privados» La Ley 1994-
A-670.
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32 lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 516.
33 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 17/5/95. Relator, Sr. Ortega Torres, La Ley 1995-3-617 (16997-R).
34 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 25/5/84. Relator, Sr. Castro García, La Ley 1984-3-635.
35 lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 516.
36 lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 516

A inacción durante un longo período ante a vulneración dun dereito propio non 
constitúe propiamente un suposto de silencio, máxime cando dá paso a unha 
actitude brusca de signo inverso32. No entanto, podemos lembrar que o Tribunal 
Supremo de España resolveu que «a pasividade da actora no exercicio dos seus 
dereitos non constitúe acto propio vinculante para ela»33.

Noutro caso resolveu o devandito tribunal que o principio xeral de dereito 
prohibitivo de obrar en contradición cos propios actos, fonte normativa a que 
alude o art. 1.4 do CC español, esixe para que os seus autores queden vinculados 
unha declaración de vontade, expresa ou tácita, manifestada en termos concluíntes 
e inequívocos, e reveladora da actitude dos suxeitos fronte a unha determinada 
situación xurídica, cunha significación que vén contrariada polas accións 
exercitadas ou polas excepcións opostas posteriormente, alcance que de ordinario 
non poden ter a simple pasividade ou o silencio, en por si insuficientes para 
basearen a aplicación da regra adversus factum suum quis venire non potest34.

Malia ser certo que, por regra xeral, a pasividade ou a inacción non configuran 
unha declaración de vontade, non o é menos que unha pasividade de varios anos 
non permite logo libremente reclamar un dereito que non foi exercido por tan 
longo período, pois isto implicaría avalar unha actuación dual, unha dobrez de 
comportamento, que vulnera o principio xeral da boa fe35.

Quen logo dun lapso prolongado de inacción ante o incumprimento dun contrato 
ou ante a insatisfacción dun dereito seu, cambia radicalmente de postura, está 
contrariando o principio xeral da boa fe e a súa derivación, a doutrina dos actos 
propios36. Por exemplo, quen logo dun lapso de inacción prolongado pretende 
resolver un contrato incumprido, sen intimar o seu cumprimento previamente e 
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dar á persoa incumpridora a ocasión de cumprir, non actúa de boa fe37, existe unha 
intención clara deducible da relación entre o anterior silencio e o último intento 
de revertelo que non pode xulgarse como benéfica ou inocente38. Temos en mente 
en concreto o caso dun acredor que, logo dunha espera de tres anos e sen cumprir 
a súa parte do negocio bilateral, pretendeu de súpeto resolver extraxudicialmente 
o contrato, e sen intimar a súa contraparte previamente a cumprir. Expuxemos no 
noso voto, entre outros conceptos, o seguinte:

1) O ámbito dos contratos é a área xurídica onde o principio xeral da boa fe 
impera con maior forza e onde a lealdade dunha parte cara á outra debe ser 
escrupulosamente observada, so risco de ser considerados en violación do 
devandito principio xeral39.

2) O comportamento do acredor contractual –aquí actor– deixou bastante que 
desexar no tocante aos seus deberes de comportarse de boa fe.

3) Non se require máis xustificación dunha parte para reter o pagamento cando 
a contraria pretendeu actuar no seu prexuízo de todas estas maneiras. Creo, 
por tanto, que o art. 1198 do CC daba cobertura suficiente ao actor para 
actuar como o fixo e, ante isto, o agravio loce descamiñado e inadmisible. 
Máxime cando o silencio de anos puido facer crer perfectamente ao actor 
que se pactara unha espera40.

37 Véxase Aubert, J.-l. (1993) «Le respect de la bonne foi dans la mise en œuvre d’une clause résolutoire d’un 
bail commercial et les pouvoirs du juge en matière de révision de stipulations contractuelles» Recueil Dalloz 
t. 1993, sec. Sommaires commentés, p. 215.
38 Neste sentido, véxase Cám. Civ. e Com. Trelew, Sala A, 20/8/08. Artero de Redondo, Amelia vs. Polacco, 
Ricardo C. s/ sumario. La Ley en liña. Voto do Dr. López Mesa. 
39 Ídem. Para alén, cfr. cAsey, J. (1998) «De la bonne foi et de la modération dans a formation du contrat» Recueil 
Dalloz t. 1998, sec. Jurisprudence, p. 208; PicoD, Y. (1989) «Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat». 
París, LGDJ, p. 18; DesGorces, r. (1992) «La bonne foi dans le droit des contrats». Tese de doutoramento 
presentada na Universidade París II.
40 Cám. Civ. e Com. Trelew, Sala A, 20/8/08. Artero de Redondo, Amelia vs. Polacco, Ricardo C. s/ sumario. 
La Ley en liña. Voto do Dr. López Mesa. Véxase tamén rosch, W. (1999) «Lorsqu’un acheteur fait preuve d’une 
grande tolérance à l’egard des retards du vendeur, cette attitude peut être assimilée à la stipulation d’un délai 
supplémentaire» Recueil Dalloz, t.1999, sec. Sommaires commentés, p. 363.
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41 cAroN, c. (2000) «Inefficacité d’une clause résolutoire en présence d’une vente résolue», Recueil Dalloz 
t. 2000, sec. Sommaires commentés, p. 291.
42 Cám. Civ. e Com. Trelew, Sala A, 20/8/08. Artero de Redondo, Amelia vs. Polacco, Ricardo C. s/ sumario. 
La Ley en liña. Voto do Dr. López Mesa. 
43 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 18/2/2009. Montiquin, Vanesa vs. Susbielles, Juan e outros 
s/ danos e perdas. Sist. Eureka. Voto do Dr. López Mesa.
44 lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) op. cit., p. 116. 
45 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 16/2/88. Relator, Sr. Albácar López. La Ley 1988-2-188.

4) Malia ser certo, como agudamente afirma o profesor Caron, que «o dereito 
das obrigas cultiva a veces os paradoxos»41, sería levar as situacións a un 
extremo absolutamente inconveniente validar que, alegando unha serie de 
cláusulas contractuais de alcance non do todo claro, un contratante que ob-
servou unha conduta cambiante, nesgada, reprobable, en prexuízo do co-
contratante, saque vantaxe da súa propia incuria e quede coas cantidades 
pagadas até o momento pola súa partenaire contractual, ao valerse dunha 
resolución contractual amañada e obxectable. Os paradoxos admisibles no 
dereito obrigacional non chegan a tanto e así debe declararse42.

Cabe aclararmos que o acto propio normalmente estará constituído por un acto 
xurídico e en ocasións excepcionais por un feito material. Como dixemos nun 
voto, os actos materiais como enxesar unha persoa ou sementar etc. non constitúen 
polo xeral «actos propios» no sentido que esta doutrina lles dá a aqueles43.

b) A contradición co acto anterior debe ser patente

As elaboradas alegacións sobre supostas contradicións implícitas son aquí insufi-
cientes. Para os xuíces aplicaren esta doutrina a contradición entre ambos os actos 
debe ser clara, non debe deixar lugar a dúbidas nin segundas interpretacións44. 
Así, os tribunais españois declararon que a doutrina dos actos propios esixe, para 
que os seus autores queden ligados fronte aos suxeitos pasivos, que exista un nexo 
de causalidade eficiente entre os devanditos actos e a súa incompatibilidade co 
ulteriormente pretendido45.
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Que a contradición entre as dúas actuacións do suxeito voluble sexa patente 
implica que non debe caber interpretación ningunha delas que as compatibilice ou 
evite a confrontación entre ambos os actos ou manifestacións46.

c) A vontade inicial non debeu estar viciada

Díez-Picazo, o comentarista máis difundido por estas terras da doutrina dos actos 
propios, formulou fai corenta anos unha difícil elección: se con esta doutrina se 
busca protexer a confianza que a propia conduta puido suscitar nos terceiros, 
carece de viabilidade a alegación de calquera posible erro sufrido; se, en cambio, 
o que se sanciona é unha contravención da boa fe apreciada en sentido subxectivo, 
como intención leal, non habería mala fe cando do que se trata é de rectificar as 
consecuencias dun erro47. Ese é o dilema na súa formulación clásica, e en xeral a 
doutrina e a xurisprudencia tomaron partido pola primeira opción.

O respecto reverencial que se ten polo mestre Díez-Picazo fixo que habitualmente 
non se analice de maneira crítica a súa postura e se acepte in totum e sen beneficio 
de inventario. Pola nosa parte cremos que é este un dos aspectos en que non é 
conveniente seguir o mestre de Madrid, ao entendermos que a existencia dun 
vicio da vontade de certa significación no primeiro actuar impide a aplicación 
desta doutrina48. Tamén o entende así Fueyo Laneri, quen expresa que «o acto 
propio debe ser, en principio, válido. Declarada xudicialmente a ineficacia, non 
producirá consecuencias cara ao futuro, e os efectos producidos quedarán sen 
valor por aplicación do principio da retroactividade. Consecuente co anterior, non 
poderá formarse un acto propio nin poderá ser considerado como tal a partir da 
súa nulidade declarada xudicialmente»49 .

Nun fallo arxentino, con toda a razón, resolveuse que o principio de boa fe dá por 
sentado que a conduta primaria vinculante do suxeito implicado é eficaz e válida, 
do que se segue a aplicación da doutrina dos actos propios50.

46 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/9/08. Pastor Neil vs. Ghigo. Sist. Eureka e AP en liña. Voto do 
Dr. López Mesa. 
47 Díez-PicAzo PoNce De leóN, L. (1963) op. cit., p. 209 e ss. 
48 lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 518.
49 fueyo lANeri, f. (1990) op. cit., P. 311.
50  CNCom., Sala B, 27/8/03. Intermaco SRL vs. Lami, Raúl E. La Ley en liña.
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A xurisprudencia vén esixindo para a aplicación da ferramenta que o acto estea 
revestido de certa solemnidade e que sexa expreso, non ambiguo e perfectamente 
delimitado, de forma que se defina inequivocamente a intervención e situación de 
quen o realiza, o que non pode predicarse dos supostos en que hai erro, ignorancia, 
coñecemento equivocado ou simple tolerancia51. É así que se o primeiro acto 
se achase viciado, sexa por erro, dolo, violencia, forza ou calquera outro vicio 
substancial, non podería pretenderse a aplicación da doutrina dos actos propios52.

Isto, pois o CC arxentino –como case todos os demais– estableceu un sistema de 
anulación dos actos viciados e non podería indirectamente, por aplicación dunha 
doutrina pretoriana, facerse táboa rasa co devandito sistema e rematarse por validar 
actos viciados de forma grave. O acto viciado é nulo ou anulable, segundo o caso, 
mais o importante de salientarmos é que un acto viciado non pode ser o primeiro 
chanzo da escaleira que leva á doutrina dos actos propios53. É este o criterio que 
sostivemos igualmente no noso voto da causa Pastor Neil vs. Ghigo54.

d) A vontade orixinal, que se pretende contradicir logo, debeu ser libre

Con todo acerto, o Tribunal Supremo de España puxo moita énfase nas ideas de 
liberdade de acción, plenitude de vontade dos actores, non equivocidade do acto 
e determinación acabada dos seus efectos55 como requisitos para o emprego desta 
doutrina. O acto propio vinculante debe ser válido e debe reunir os atributos propios 
dos actos voluntarios, discernimento, intención e liberdade56. 

51 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 31/1/95. Relator, Sr. Fernández-Cid de Temes. Archivo La Ley 1995, 
p. 397.
52 lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) op. cit., p. 117; lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 518.
53 lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 518.
54 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/9/08. Pastor Neil vs. Ghigo. Sist. Eureka e AP en liña. Voto do 
Dr. López Mesa.
55 «Son requisitos dos actos propios, entre outros, que sexan claros e explícitos, que fosen adoptados e realizados 
con plena liberdade e que causen ou poidan causar estado por iren dirixidos a crear, modificar ou extinguir un 
feito oposto». Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 19/6/92. Relator,  Sr. Martín-Granizo Fernández. Archivo 
La Ley 1992, p. 3343. 
56 Véxase GóMez, C. D. (2005) «Inaplicabilidad de la doctrina de los actos propios a la voluntad colectiva viciada 
de los ahorristas que recuperaron pesos» La Ley Córdoba agosto de 2005, p. 737.
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Por tanto, como declaramos nun voto noso, fronte a un pagamento forzado non se 
aplica a doutrina dos actos propios, pois se o pagamento non é voluntario senón 
coactivo, inducido ou viciado, non se pode pretender extraer del unha intención 
autónoma, voluntaria e libre. Isto, porque sen vontade libre non hai acto propio, 
non hai nin sequera acto, posto que non hai intención, ao faltar un dos elementos 
dos actos voluntarios (cfr. art. 944 do CC arxentino)57.

Baixo estes parámetros, resulta obvio que o acto realizado baixo presión non 
obriga58, como tampouco vincula o acto obtido por violencia ou intimidación. 
Os xuíces, en presenza dun acto emitido baixo presión ou violencia, non poden 
considerar que se trata dun acto válido; e, sen validez do primeiro acto, non pode 
aplicarse a doutrina dos actos propios59.

e) Debe darse a identidade dos suxeitos que actúan e se vinculan en ambas as 
condutas

Díxose que para ser aplicable a doutrina dos actos propios a un caso, cómpre, por 
último, que os suxeitos que interveñen e a aos cales lles afectan as dúas condutas, 
como emisor/a ou como receptor/a, sexan os mesmos60.

Pola nosa parte, compartimos esta idea, porque cremos que normalmente esta 
doutrina se aplicará a situacións en que ambos os actos, a declaración de vontade 
orixinal –sexa expresa ou tácita– e o intento posterior de volver sobre ela, se 

57 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 29/7/2011. Calvo, Manuel e outros vs. Arjona, Fernando e outros 
s/ cumprimento de contrato. Eldial.com e Infojus. Voto do Dr. López Mesa. 
58 Dixo a xustiza española acertadamente que o principio de dereito de que ninguén pode ir validamente 
contra os seus propios actos, cuxa infracción se alega, esixe para a súa virtualidade que o acto propio fose 
adoptado e realizado con plena liberdade de criterio e vontade non coartada, razón pola cal o devandito 
principio non pode alegarse cando o acto vén provocado pola conduta ou presión de quen pretende valerse 
en proveito propio de tal acto. Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 14/2/84. Relator, Sr. Fernández  
Martín-Granizo. La Ley 1984-2-833 (5168-R); véxase en idéntico sentido, Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca, Sec. 3.ª, 5/7/90. Relator, Sr. Rosselló Llaneras. La Llei 1991-1-658.
59 lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 122. 
60 fueyo lANeri, F. (1990) op. cit., p. 314.
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produciron coa intervención dos mesmos suxeitos da relación xurídica. Ora ben, 
isto non é sempre esixible se entendemos que a identidade de suxeito debe darse 
inexorablemente en quen actúa de forma voluble, pretendendo cambiar o seu 
accionar61. É claro que non é este o suposto máis común; mais pensando un pouco 
poden visualizarse sen dificultade varios casos en que a doutrina pode aplicarse cun 
só suxeito en común entre dúas relacións.

Poñamos un exemplo que, no seu momento, coñecemos con motivo do noso labor 
como funcionarios xudiciais: un chofer de colectivos reclamou a unha empresa 
de ómnibus para a que traballaba unha indemnización por incapacidade laboral 
total, adquirida durante os anos de traballo, polos microtraumatismos repetitivos 
absorbidos pola súa columna debido ao deficiente amortecemento do vehículo 
e do seu asento, que lle produciran unha lesión irredutible na súa espiña dorsal. 
Tramitouse o xuízo, produciuse a proba, a pericia médica diagnosticou unha 
incapacidade laboral total e o suxeito percibiu unha indemnización de máis de 
douscentos mil dólares. Tres anos despois o mesmo chofer inicia un segundo 
xuízo contra outra empresa de ómnibus con idéntica formulación que a realizada 
anos atrás, coa «mala fortuna» de que o estudo xurídico que contestou a segunda 
demanda era o mesmo que patrocinara a primeira demandada, que advertiu a 
duplicidade de actuación e alegacións e realizou unha denuncia ao Tribunal de 
Disciplina do Colexio Profesional, sen resultados substanciais que saibamos.

Neste exemplo, perfectamente pode funcionar a doutrina dos actos propios para 
impedir, a quen realizou dúas alegacións incompatibles entre si en dous xuízos 
distintos, o exercicio de dereitos que contrarían a súa anterior conduta e alegacións. 
A falta de identidade do demandado de ambos os procesos non pode impedir a 
aplicación da doutrina, posto que isto implicaría tanto como premiar a mala fe, 
subministrando a quen non obra de boa fe ferramentas para enganar, manipular 
as formas republicanas, de xeito que puidese esgrimir utilmente formalismos vans 
para evitar que se lle apliquen os remedios que o dereito estruturou para tratar 
casos como o seu. É así que os actos que un dos contratantes leve a cabo cun 
terceiro non poden ser considerados un acto propio con eficacia a respecto de quen 
non actuou no primeiro, mais si forman parte da relación xurídica que se pretende 
afectar coa actuación voluble.

61 lóPez MesA, M. J. (2008) op. cit., p. 122. 
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Nun fallo encaixable nesta categoría considerouse improcedente a reclamación 
a causa de lucro cesante formulada pola rescisión dun contrato de distribución 
comercial, ao se probar que o actor mantivera tratos previos á ruptura cun 
competidor do comitente, e subscribira ao día seguinte da ruptura un novo contrato 
que lle permitiu incrementar as súas vendas, pois non se acreditou a arbitrariedade 
do distracto nin a existencia de ningún dano, e resultaba insuficiente a mera 
invocación dun prexuízo abstracto ou posible62. Vese aquí que un acto propio dun 
suxeito –o distribuidor– como iniciar tratos cun competidor do fabricante pode ser 
considerado un acto propio que veda o reclamo de danos do primeiro ao segundo, 
pese a que este non participou deses tratos.

Nun voto da nosa autoría tamén sostivemos que, como regra, para ser aplicable 
a doutrina dos actos propios a un caso os suxeitos que interveñen e aos cales lles 
afectan as dúas condutas deben ser os mesmos. No entanto, esta identidade non 
sempre é esixible, malia que a identidade de suxeito si debe darse inexorablemente 
en quen actúa en forma voluble, pretendendo cambiar o seu accionar. Para que se 
aplique a doutrina dos actos propios debe existir un eixe e ese eixe é a persoa que 
pretende cambiar de conduta63. 

Agregamos logo que o suxeito fronte a quen pretende cambiar de actitude non 
debe ser necesariamente o mesmo. A doutrina dos actos propios pode funcionar 
á perfección para impedir, a quen levou a cabo dúas alegacións incompatibles 
entre si en dúas sedes distintas, o exercicio de dereitos que contrarían a súa 
anterior conduta e alegacións. A falta de identidade dos destinatarios de ambas 
as condutas non pode impedir a aplicación da doutrina, posto que isto implicaría 
premiar a mala fe64. Non son os supostos máis correntes, mais existen e deben ser 
adecuadamente tratados polos xuíces, que deben impedir que os pícaros saquen 
beneficio da súa malicia ou descaro.

O que se quixo demostrar é, simplemente, que a doutrina resulta aplicable cando ten 
por eixe a actuación voluble dunha mesma persoa en dúas relacións xurídicas con 

62 CNCom., Sala A, 16/12/02. Fervet Opus SA vs. Massalin Particulares SA. Doctrina Judicial 2003-2-532.
63 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/6/2009. Bay, Luis Óscar vs. Moreira, Juan Carlos s/ indemización 
por accidente de traballo. La Ley en liña. Voto do Dr. López Mesa.
64  Ídem. 
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65 Cám. Apels. Civ. e Com. de Neuquén, Sala 1.ª, 5/9/95. Sepúlveda, Rubén Alejandro vs. Guasti, Luz Marina s/ 
cobro executivo. Sist. Juba, sum. Q0001222. 
66 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 21/10/08. Bartels, M. P. vs. Municipalidade de Trelew s/ ordinario. 
Sist. Eureka. Voto do Dr. López Mesa.

distintos destinatarios. O contrario implicaría un premio á malicia e ás dobreces de 
conduta con tal de que se empreguen a respecto de persoas diversas. A neutralidade 
ética desta proposición é indiscutible e por isto a desbotamos.

Con todo trátase de supostos excepcionais; normalmente para a aplicación desta 
doutrina requírese a identidade dos suxeitos participantes en ambos os actos, a 
declaración orixinal e o intento posterior de emendala. Por tanto, a doutrina resulta 
aplicable cando ten por eixe a actuación voluble dunha mesma persoa en dúas 
relacións xurídicas con distintos destinatarios.

f) A xuridicidade da primeira conduta

Ao elenco de requisitos expostos antes cabe agregarmos outro obvio como é a 
xuridicidade da primeira conduta que se pretende vinculante de quen logo intenta 
modificala. Isto así, se a primeira conduta está prohibida polo ordenamento 
xurídico, isto é, ben for antixurídica, ilícita ou inmoral, non haberá posibilidade 
de aplicar a doutrina dos actos propios, é dicir, a doutrina dos actos propios non 
pode aplicarse aos supostos considerados no art. 953 do CC. A regra venire 
contra factum constitúe un aforismo que se vincula ante todo coa imposibilidade 
de impugnar un negocio xurídico que se confirmou tacitamente, de onde deriva 
que non debe facerse xogar en supostos de actos inconfirmables. Ocorre que a 
doutrina dos actos propios non pode outorgar xuridicidade a un acto en disputa co 
artigo 953 do CC, non susceptible xa que logo de confirmación. De non aplicarse 
ese principio a conivencia entre dúas persoas ou a inadvertencia dunha virían ser 
a vía alternativa para que un acto nulo adquirise efectos65.

Así mesmo, nunha sentenza da Sala A da Cámara Civil de Trelew, a través dun 
voto noso, deixouse sentado que o outorgamento dun primeiro acto en violación 
da normativa non implica un acto propio, xuridicamente relevante e plenamente 
eficaz, como esixe a nosa xurisprudencia para aplicar a doutrina dos actos 
propios66. Agregamos no voto que «os actos propios non son froitos que crezan en 
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terreos sementados de ilicitude ou que poidan pasar sobre valados normativos que 
impidan a conduta e lle quiten o seu carácter vinculante»67 .

Tamén se resolveu correctamente nun caso que non se pode tratar de obter un 
resultado favorable con fundamento nun acto ou nunha situación irregular cando 
desta irregularidade ou desta ilegalidade é culpable o mesmo individuo que 
trata de tirar o beneficio68. Non pode eludirse que non existen actos propios, con 
virtualidade, en contravención da lei. A frase estereotipada que empregan os nosos 
tribunais ao falaren de actos propios e que esixe un primeiro comportamento 
xuridicamente relevante e plenamente eficaz, é evidente que non pode aplicarse a 
un primeiro acto que concede un dereito en contra do establecido por unha norma. 
Isto, porque alí non hai nin relevancia xurídica nin eficacia plena, e non se dan 
os requisitos para a aplicación da doutrina dos actos propios69. Dito en palabras 
chas, é indubidable que os actos propios ilegais, antixurídicos ou inmorais carecen 
de efecto vinculante, como se encargou de deixar sentado o Tribunal Supremo 
de España en diversas sentenzas cando o primeiro acto contraveu a normativa 
aplicable, por exemplo70:

(...) a doutrina dos actos propios non pode aplicarse cando, a consecuencia dela, se 
creen situacións xurídicas, no ámbito do dereito público, que impidan a consecución 
do fin ou interese público tutelado por unha norma de dereito que, pola súa natureza, 
non é susceptible de amparar unha conduta discrecional por parte da Administración 
que permita a esta o recoñecemento duns dereitos e/ou obrigas que dimanen dos seus 
actos propios ou dos administrados; por isto, de sosterse a meritoria doutrina sen esa 
limitación, introduciríase nas relacións do dereito público administrativo o principio 
da autonomía da vontade como método ordenador das materias reguladas por normas 

67 Ídem

68 C. Nac. Com., sala B, 11/9/02. Megatendencias SA vs. Mercado a Término de Buenos Aires SA. Jurisprudencia 
Argentina 2003-II-síntese.

69 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 21/10/08. Bartels, M. P. vs. Municipalidade de Trelew s/ ordinario. 
Sist. Eureka. Voto do Dr. López Mesa.

70 Tribunal Supremo de España, Sala 4.ª, 26/9/86. Relator, Sr. García Estartús, Repertorio de Jurisprudencia 
de Aranzadi 1986, p. 5994; Tribunal Supremo de España, Sala 3.ª, Sec. 3.ª, 15/10/91. Relator, Sr. Rouanet 
Moscardó. Archivo La Ley 1992, p. 7604; Tribunal Supremo de España, Sala 3.ª, Sec. 2.ª, 16/10/95. Relator, Sr. 
Rouanet Moscardó. Archivo La Ley 1995, p. 9466.
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de natureza imperativa, cuxa causa e finalidade transcenden o interese particular dos 
suxeitos directamente afectados, sobre os que debe prevalecer o público, protexido polo 
principio de legalidade. Ora ben, este principio veríase conculcado se por disposición 
dos órganos da Administración ou dos particulares puidese modificarse a normativa 
reguladora dunha determinada relación sometida ao dereito público.

E tamén71:

Malia a doutrina dos actos propios ser aplicable no campo administrativo, tal aplicación 
resulta limitada como consecuencia da suxeición da Administración ao ordenamento 
xurídico, con independencia de calquera outra traxectoria anterior desviada daquel, 
pois doutro modo perpetuaríase tomando carta de natureza o estado de ilegalidade 
inicial.

3. A doutrina rexe, aínda que limitadamente, en temáticas de orde 
pública

Nun voto da nosa autoría dixemos que non é certo que nas materias en que rexe 
a orde pública non se poida aplicar nunca a doutrina dos actos propios. Si é certo 
que, nun dominio en que impera a orde pública, as partes non poden dispor de 
dereitos, mais tamén é indubidable que a doutrina dos actos propios ten dous 
diversos campos de aplicación: un é en materia de disposición de bens; e outro, 
simplemente, en materia de veda da volubilidade das alegacións72.

Se se admitise a curiosa postura da inaplicabilidade absoluta da doutrina dos 
actos propios nas temáticas de orde pública, neses ámbitos as partes poderían 
contradicirse abertamente, ir e volver alegremente pola liza, sen ningunha 
consecuencia, o que é un disparate73. As temáticas de orde pública non son 
territorios en que os litigantes ou os suxeitos obrigacionais poidan deambular 
ao seu antollo, ora facendo afirmacións ou outorgando actos, ora desmentindo 

71 Tribunal Supremo de España, Sala 3.ª, Sec. 6.ª, 5/10/95. Relator, Sr. Sieira Míguez. Archivo La Ley 1995, p. 388.
72 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 16/03/2012. Gette, M.ª Beatriz vs. Casarosa, E. A. s/ invalidez de 
acordo extraxudicial de partición de bens da sociedade conxugal. Sist. Eureka. Voto do Dr. López Mesa.
73 Ídem.
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cos seus feitos posteriores o antes dito, ora contradicíndose gravosamente ou 
pretendendo sacar vantaxe dunha afirmación mendaz anterior, efectuada nun 
instrumento público e en sede xudicial, nada menos74. Tamén –e en especial– en 
temáticas de orde pública rexe o principio xeral da boa fe, que impide este tipo de 
marchas e contramarchas75.

A doutrina dos actos propios veda a emboscada, a volubilidade, a contradición 
dun suxeito obrigacional extraxudicialmente e dun suxeito procesual no foro. 
Por tanto, aínda en materia de cuestións de orde pública, conserva un ámbito de 
aplicación, xustamente en materia de alegacións, que impide ás partes contradicir 
abertamente os seus propios actos e declaracións anteriores76. Así e todo, con 
independencia diso, é de rigor acoutar que a doutrina dos actos propios non é 
de aplicación cando de cuestionar actos iniciais de vontade inválida se trata. 
Sempre dixemos que non cabe apelar á doutrina dos actos propios cando se está 
a cuestionar a primeira conduta por padecer ela vicios substanciais acreditados, 
como erro, dolo, violencia ou lesión77.

É así que non sendo as temáticas de orde pública cidades abertas onde caiba 
admitir calquera desatino ou argucia efectuados so pretexto do réxime de 
protección alí imperante, aínda que limitadamente, rexe nelas a doutrina dos 
propios actos. Disto se deriva que non existen valados insuperables que impidan 
a aplicación da doutrina dos actos propios en materia de dereito de familia, ou no 
foro laboral etc. Non son estes coutos de caza dos pícaros do foro. Claro que isto 
non é así para validar disposicións de dereitos vedadas polo ordenamento, si para 
impedir o aproveitamento do réxime protectorio ou tuitivo por parte dalgúns dos 
suxeitos procesuais, incluso os tutelados. Porque non debemos cansar de repetir 
que un réxime tutelar concede unha protección a unha persoa, mais non lle brinda 
nin coenxías nin un bill de indemnidade para actuar de calquera forma, incluso 
gravemente culpable ou dolosa. 

74 Ídem. 
75 Ídem.
76 Ídem.
77 Ídem 
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4. A doutrina aplícase tamén, aínda que con limitacións, no foro laboral

Recentemente, nun caso curioso que nos tocou fallar como xuíces dunha cámara 
de apelacións (unha audiencia provincial, segundo a estrutura xudicial española), 
dixemos que non se axusta ao criterio axial da boa fe a conduta de quen asina 
un contrato de traballo, é dicir, un obreiro, pasa a cumprilo sen inconvenientes 
durante doce anos e logo, sobre a base de sofismas, pretende sacar vantaxe da súa 
resolución e inicia un preito absolutamente contrario aos seus actos anteriores e 
ao principio da boa fe, sen probar a existencia de vicios substanciais irreparables 
para el no acto primixenio78.

No devandito pronunciamento puxemos en aplicación os criterios que viñamos 
sentando en anteriores votos nosos, que aplicaran a doutrina dos actos propios 
aos obreiros79. En todos eles sostivemos que o principio reitor na materia é que 
a doutrina dos actos propios se aplica tamén, aínda que con limitacións, no foro 
laboral. Como derivación necesaria do principio xeral da boa fe que é, a doutrina 
dos actos propios serve en sede laboral, pois o contrario implicaría que o proceso 
laboral fose un campo onde a malicia non tería couto e as malas artes imperarían 
ás súas anchas, o que resulta inadmisible.

Cabe puntualizarmos, ademais, que o criterio de que a doutrina dos actos propios se 
aplica «restritivamente» en sede laboral non é correcto. Funciona limitadamente, 
é dicir, en certos supostos, mais nestes aplícase sen ningún inconveniente e sen 
outras trabas. En concreto, a doutrina dos actos propios é de limitada aplicación 
aos obreiros en materia laboral sempre que o caso se encontre fóra do ámbito 
de protección do dereito laboral80, por canto debe tratarse de dereitos libremente 

78  Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 20/3/2013. Carrasco, Raimundo vs. Transportes Don Otto SA s/ 
diferenza de haberes e indemnización de lei. Sist. Eureka. Voto do Dr. López Mesa.
79 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 23/06/2011. Galman, Miguel Ángel vs. Redondo, Óscar e Redondo, 
Ricardo sociedade de feito s/ diferenza de haberes e indemnización de lei. Sist. Eureka. Voto do Dr. López Mesa.

80 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 18/6/08. Viera vs. Línea 28 de Julio SCTTL; 23/02/2009. Veiguela 
vs. Cadena de Hoteles RH SA e outro; 24/06/2009. Currumil, Hugo Orlando vs. Zwenger, Jorge s/ cobro de pesos 
laboral. Todos en sist. Eureka, con voto do Dr. López Mesa 
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dispoñibles polos traballadores e sempre que se ache asegurada a liberdade da súa 
manifestación de vontade, o que non pode asegurarse no caso de que falamos a 
respecto de supostas declaracións que non se sabe se foron confeccionadas polo 
traballador –si asinadas por este– e tampouco se sabe se o seu contido non lle 
foi imposto, sen que puidese resistirse a asinalo dada a súa menor capacidade de 
discusión na relación laboral81.

En segundo lugar, non debe esquecerse que no dereito laboral «a hiposuficiencia 
económica transfórmase en supraprotección legal, de onde se se admitise a libre 
e incondicionada aplicación da doutrina dos actos propios –sen atrancos nin 
limitacións– en materia laboral, podería ser este o expediente máis cómodo para 
rabenar dereitos aos traballadores, pois abondaría con antepor ás súas reclamacións 
un “acto propio” anterior que contraveña as súas reclamacións posteriores»82.

Esta non é máis que unha derivación do principio de protección que impera no 
ámbito laboral. Ben dixo o profesor De Diego que «o principio protectorio é aquel 
que ten por fin amparar o traballador en virtude do desequilibrio que existe fronte 
á superioridade do empregador. (...). O principio protectorio é un dos elementos 
caracterizadores do dereito do traballo, que non só evidencian o desequilibrio entre 
as partes do contrato individual, senón que demostran o esforzo do lexislador por 
que aquelas diferenzas busquen un punto de equilibrio, que as neutralice»83. E 
en palabras engalanadas, o profesor Humberto Podetti aseverou que «o principio 
protectorio, consistente nunha tutela preferencial a favor do traballador (Simi), 
tende “a nivelar desigualdades” (Plá Rodríguez), desigualdades de carácter social, 
económico e cultural, entre o traballador e o empregador, o que se traduce nun 
menor poder de negociación no primeiro deles»84  .

81 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 24/06/2009. Currumil, Hugo Orlando vs. Zwenger, Jorge s/ cobro 
de pesos laboral. Sist. Eureka, voto do Dr. López Mesa.

82 De DieGo, J. A. (2002) Manual de derecho del trabajo y de la seguridad social. Bos Aires, Lexis Nexis, p. 110. 
Véxase tamén Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 24/06/2009. Currumil, Hugo Orlando vs. Zwenger, 
Jorge s/ cobro de pesos laboral. Sist. Eureka, voto do Dr. López Mesa. 

83 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 24/06/2009. Currumil, Hugo Orlando vs. Zwenger, Jorge s/ cobro 
de pesos laboral. Sist. Eureka, voto do Dr. López Mesa.

84 Ídem. 
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Unha derivación do principio protectorio –e non das menos importantes– é o 
principio de primacía da realidade, que foi definido polo profesor Podetti nestes 
termos85:

Como consecuencia simultánea da boa fe, da desigualdade entre as partes, do repudio 
á fraude e á simulación de ilícitos, e da interpretación racional da vontade das partes de 
acordo coa cal é o negocio xurídico laboral que concertaron, configúrase o principio da 
primacía da realidade. Este principio «significa que en caso de discordancia entre o que 
ocorre na práctica e o que xorde de documentos ou acordos, debe darse preferencia ao 
primeiro, é dicir ao que sucede no terreo dos feitos» (Plá Rodríguez). A consecuencia 
práctica é que, comprobada a inadecuación documental ou contractual á realidade da 
relación laboral de que se tratar, son de directa aplicación as normas imperativas que a 
rexen, a despeito da que se aparentou.

Ora ben, o antes exposto non significa que os obreiros poidan actuar como lles 
praza nin ir e vir impavidamente polo proceso laboral ou vulnerar abertamente o 
principio de boa fe. Isto é inaceptable86.

Aplicamos a doutrina dos actos propios, por exemplo, nun caso curioso en que 
unha persoa que fora empregada dunha empresa de transportes acordara con esta 
en 1997 o pagamento dunha indemnización por despedimento, e fixera homologar 
o convenio ante a autoridade administrativa do traballo. Logo asinara un contrato 
de explotación, polo cal ela e un familiar se facían cargo da explotación para esa 
compañía dun vehículo de pasaxeiros. Este convenio cumpriuse sen inconvenientes 
durante doce anos, pasados os cales e ante as dificultades económicas que 
sobreviñeron á actividade da transportista, esta presentouse en concurso 
preventivo, ao cal concorreu o antigo empregado, que verificou un crédito sobre a 
base do contrato de explotación que viña cumprindo desde facía doce anos. Logo 
do concurso, en 2009, o suposto operario presentouse en sede laboral e reclamou 
que se lle pagase unha indemnización por despedimento e diferenzas salariais, 
derivadas dunha suposta fraude á lei que sufrira de parte da patronal, que cometera 
actos de enmascaramento da relación laboral cunha fachada comercial.

85 Ídem.

86 Cfr. lóPez MesA, M. J. (2013) «La doctrina de los actos propios, su alcance, sus presupuestos y sus requisitos 
de aplicación» Revista Jurídica Thomson Reuters 1(5), p. 23 e ss.
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Rexeitamos este intento de aproveitamento dunha situación consolidada polo 
tempo, pois entendemos que o obreiro asinara dúas veces en presenza de 
autoridades públicas e no marco de expedientes –un administrativo e un xudicial– 
actos que ían en sentido contrario coa pretensión de logo dar lugar á reclamación. 
En primeiro termo, subscribiu en sede administrativa ante a autoridade do 
traballo un convenio conciliatorio en virtude do cal cobrou unha indemnización 
por despedimento, que foi homologada no ano 1997. En segundo termo, mais 
non menos importante, presentouse nun concurso preventivo da demandada e 
verificou un crédito seu esgrimindo o contrato comercial que logo pretende deixar 
sen efecto, para retrotraer a situación aos seus anos de empregado. É dicir, que o 
actor de autos inequivocamente e en condicións de absoluta liberdade, estando 
preservada a súa liberdade de exteriorización da vontade, admitiu dúas veces a 
finalización do contrato de traballo, polo que non podía logo pretender volver 
cobrar unha indemnización derivada del. Por outra parte, o reclamante polos seus 
feitos concluíntes puxo en execución, durante doce anos, ese contrato comercial 
sen exteriorización de desconformidade ningunha, pasando logo sen solución de 
continuidade a pretender resolvelo e sacar del proveito, o que é inaceptable desde 
todo punto de vista87.

Ademais, tratábase de dereitos libremente dispoñibles, como son o acordar unha 
indemnización por despedimento, homologada pola autoridade administrativa, 
e, logo, pactar unha vinculación comercial coa antiga patronal que non pode 
doce anos despois pretender resolverse para volver ao estado anterior. Quen 
se desvincula de xeito acordado en sede administrativa, sen invocar nin probar 
vicios substanciais da súa vontade nin estafas procesuais, non pode logo volver 
sobre os seus propios actos anteriores para reclamar dereitos fenecidos nese acto 
consensual homologado.

Tamén aplicamos este criterio reitor da doutrina dos actos propios noutra causa en 
que un actor sostiña unha plataforma fáctica de reclamación que se contrapoñía 
con toda clareza co que el propio testemuñara en dúas causas anteriores con 

87  Cám. Apels. de Trelew, Sala A, 20/3/2013. Carrasco, Raimundo vs. Transportes Don Otto SA, s/ diferenza de 
haberes e indemnización de lei. Exped. 488, ano2012 CAT. Sist. Eureka. 
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compañeiros seus de tarefas como actores88. Dixemos alí, ante a queixa do apelante 
pola aplicabilidade ao seu caso da doutrina dos actos propios, que lonxe de ser 
caprichoso o proceder do xuíz apelado ao aplicala, salvagardara o principio da boa 
fe nesta causa, evitando unha sonora contradición con actuacións e declaracións 
anteriores do aquí actor, daquela testemuña.

Agregamos logo que da lectura da demanda de autos e das declaracións do actor 
nas dúas causas distintas anteriores, en que actuara como testemuña e baixo 
xuramento de dicir a verdade, se colixía que este deixara escritas e asinadas 
declaracións que se contrapoñían frontalmente coas afirmacións procesuais 
fundamentais realizadas nesta causa e en que sustentaba a súa reclamación. Non 
é algo para tomar en broma nin para non ter en conta amablemente89. Sería do 
todo incomprensible, desde un punto de vista ético, aceptar tal contradición, 
porque implicaría facer táboa rasa con toda idea de boa fe, de moralidade e de bos 
costumes no proceso laboral, o que non pode facer abertamente a un lado normas 
luminosas como os arts. 953 e 1198 do CC arxentino –a última delas equiparable 
ao art. 7.1 do CC español–, que son como soles que iluminan o ordenamento 
xurídico por enteiro.

En casos tales, o conflito ou a contraposición entre os ditos anteriores e as actuais 
pretensións torna subxectivamente impropoñible a pretensión dun suxeito que 
contraríe a súa conduta anterior. A contramarcha, o proceder nesgado, a reticencia, 
non proceden nunha conduta proba nin permiten ter por cumprido o deber de 
actuar de boa fe que pesa sobre os suxeitos dun contrato de traballo. Así o expresou 
o mestre Carlos de la Vega Benayas90

(...) o Código civil é claro ao dicir que os dereitos deberán exercitarse conforme ás 
esixencias da boa fe. Formula aquí, en forma de mandato, un postulado de ética social, 
un deber de comportamento conforme á moral social imperante, vixente. Un postulado 

88 Cfr. C. Apels. Trelew, Sala A, 23/06/2011. Galman, Miguel Ángel vs. Redondo, Óscar e Redondo, Ricardo 
sociedade de feito s/ diferenza de haberes e indemnización de lei. Exped. 98, ano 2011 CAT. Sist. Eureka e 
Infojus. Voto do Dr. López Mesa.

89  Ídem.
90 De lA VeGA beNAyAs, C. (1976) Teoría, aplicación y eficacia en las normas del Código civil. Madrid, Cívitas, 
p. 249.
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de moral xeral que, ao interferir nas relacións xurídicas, adopta a formulación dun 
principio xeral de dereito, o da boa fe, aplicado segundo as regras da tópica, é dicir, 
conforme ás esixencias do caso ou problema e á concorrencia nel de circunstancias 
morais ou da ética imperante: honradez, rectitude, dilixencia, ausencia de dolo ou mala 
fe, cooperación, consideración do próximo, como topoi reguladores ou informadores.

A boa fe é unha regra de conduta «que esixe ás persoas de dereito unha lealdade 
e unha honestidade que exclúa toda intención maliciosa. É unha norma de 
comportamento que debería ser apreciada in abstracto; é unha boa fe-lealdade 
que o dereito positivo impón nas relacións contractuais e extracontractuais»91. 
Comporta, daquela, unha serie de obrigas que se tornan esixibles segundo as 
circunstancias e a natureza da actuación do suxeito. O principio xeral da boa 
fe sempre esixe unha actuación honesta, ben intencionada, mais esta obriga 
desdóbrase na obriga de información á contraparte sobre aspectos esenciais 
do negocio para subscribir, a obriga de non actuar de forma reticente, é dicir, 
silenciando aspectos centrais que afectan ao consentimento prestado, a obriga de 
non contravir con feitos as declaracións ou actuacións anteriores, a obriga de non 
defraudar unha confianza ou aparencia xerada etc.

O principio xeral da boa fe non constitúe un puro elemento dun suposto de feito 
normativo, senón que xera unha norma xurídica completa, que ademais se eleva 
á categoría dun principio xeral de dereito; todas as persoas, todos os membros 
dunha comunidade xurídica deben comportarse de boa fe nas súas relacións 
recíprocas, lealmente non só na fase previa, senón tamén no desenvolvemento 
das relacións xurídicas xa constituídas entre eles92. Así, no noso sistema legal, 
o principio xeral da boa fe posúe un alcance absoluto e irradia a súa influencia 
en todas as esferas, en todas as situacións, en todas as relacións xurídicas.  

91 iVoN loussouArN, M. (2004) «La buena fe» en VV. AA. Tratado de la buena fe en el derecho, tomo II. Bos 
Aires, La Ley, p. 9. 

92 Voto do Dr. Noceti, ST Jujuy, Sala I, 9/3/84. Vall de Alonso, Ester vs. Círculo de Persoal Subalterno da Policía 
de Jujuy e outra. El Derecho 109-165; CNCom., Sala B, 5/2/99. Zunghiri, H. J. vs. Sánchez, Carlos e outros. La 
Ley 1999 D-193 e Doctrina Judicial 1999 2 127.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 223-277

A DOUTRINA DOS ACTOS PROPIOS, OS SEUS PRESUPOSTOS, AS SÚAS LIMITACIÓNS 
E AS SÚAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN EN MATERIA LABORAL

255

Isto, ao punto de que ninguén pode facer valer dereitos que contraveñan o devandito 
principio. É que o art. 1198, inc. 1.º, do CC lexisla a boa fe con contido xeral, para 
constituír unha norma-eixe de todo o sistema93.

Ademais, no terreo laboral, a devandita manda está reforzada por unha norma 
específica, a Lei de contrato de traballo arxentina, que no seu art. 63 establece 
que «as partes están obrigadas a obrar de boa fe, axustando a súa conduta ao que 
é propio dun bo empregador e dun bo traballador, tanto ao subscribir, executar 
ou extinguir o contrato ou relación de traballo». A frase empregada nesta norma 
é plenamente aplicable neste caso a respecto da obriga do actor de axustar a súa 
conduta ao que é propio dun bo traballador ao extinguir o contrato ou a relación 
de traballo; a fórmula legal é clara, no sentido de que se esixe do traballador –e do 
patrón– un proceder irreprochable no desenvolvemento e finalización do vínculo 
laboral.

A norma non autoriza a conduta voluble, as idas e vindas, as dilacións, os cambios 
de opinión e de conduta, que de comprobarse permiten asignar ao suxeito voluble 
un comportamento reprochable, que lesiona o principio xeral da boa fe e unha 
derivación súa, a doutrina dos actos propios. Así, a inadmisibilidade de ir contra os 
propios actos constitúe tecnicamente un límite do exercicio dun dereito subxectivo 
ou dunha facultade derivada do principio de boa fe, e particularmente da esixencia 
de observar, dentro do tráfico xurídico, un comportamento coherente94. En palabras 
engalanadas95:

(...) a doutrina do acto propio importa unha limitación ou restrición ao exercicio 
dunha pretensión. Trátase dun impedimento de «facer valer o dereito que noutro caso 
podería exercitarse». O obstativo apóiase na ilicitude material –infrínxese o principio 

93 Cám. 1.ª CC La Plata, Sala II, 28/2/91. Parras, Óscar A. vs. Viviendas Los Ángeles. La Ley 1991-E-452. 

94 CNFed. Contadm., Sala V, 31/3/97. Achtar, Estela –acumúlase a Álvarez e outros vs. Ministerio de Economía e 
de Obras e Servizos Públicos. La Ley 1998-C-394; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99. 
Álvarez, Carlos A. e outro vs. Osengar, Jaime. La Ley 2000-C, 929 (42.773-S) e La Ley Litoral, 2000-233; en 
similar sentido, Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sec. 3.ª, 16/9/92. Relatora, Sra. Rigo Rosselló, La 
Llei 1993-1-659; lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) op. cit., p. 101 e ss.

95 Morello, A. M. e stiGlitz, R. S. (2004) «Inaplicabilidad de la doctrina del acto propio a la declaración viciada 
por falta de libertad y por violencia» Doctrina Jurídica 2004-II-1241.
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de boa fe– da conduta ulterior en contradición coa que a precede. E trátase dun suposto 
de ilicitude material que repousa no feito de que a conduta incoherente contraría o 
ordenamento xurídico, considerado este inescindiblemente (...).

E malia ser certo que a doutrina dos actos propios non pode invadir o terreo do 
principio de protección en materia laboral, tamén o é que o territorio deste non 
abrangue todo o ámbito do contrato de traballo. Soster o contrario implicaría 
extralimitar de xeito patente o raio de xiro do principio protectorio até convertelo 
nun multipropósito, nun comodín, nun leito de Procusto en que pode acomodarse 
calquera caso laboral, o que dista unha enormidade do seu correcto entendemento.

O principio de protección non ten por finalidade constituír unha escusa para 
desculpar calquera tipo de contramarchas, contradicións ou mesmo actos de 
malicia dos traballadores. Que os traballadores sexan a parte máis feble dunha 
relación contractual non significa que poidan facer comodamente a un lado o 
principio xeral da boa fe ou liberarse de todo límite, de toda atadura, de todo 
deber de corrección. Doutro modo, o principio protectorio sería a única institución 
do dereito laboral, pois ningunha outra podería opoñérselle, o que constitúe 
un desatino soster e, ademais, contraría a lei, a xurisprudencia de prestixiosos 
tribunais e a doutrina legal vixente.

Por caso, a evidente contradición do traballador de, por exemplo, presentarse a 
un concurso de acredores a pedir a verificación dun crédito seu con base nun 
contrato comercial de explotación, védalle, péchalle o paso á pretensión posterior 
de anular ese contrato e obter unha vantaxe moi considerable en diñeiro, a partir 
desa voluble tentativa. Cabe tamén referirmos algúns parágrafos dun inspirado 
traballo doutrinal chileno de Irureta Uriarte, en que se expresou o seguinte96:

O dereito do traballo, en tanto disciplina xurídica, participa dunha orde maior en que a 
Constitución se alza como garante de todo o sistema. Nesta perspectiva, o ordenamento 
laboral participa e nútrese de todos aqueles principios xerais que informan o 
dereito, cuestión que lle permite ratificar o seu carácter esencialmente xurídico. Ao 

96  iruretA uriArte, P. (2011) «Vigencia del principio de la buena fe en el derecho del trabajo chileno» Revista 
Ius et Praxis 17(2), pp. 134-135. 
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formar parte dun sistema normativo maior, inevitablemente as institucións laborais 
enfróntanse ás tensións derivadas da aplicación dos principios xerais e a súa relación 
coas particularidades da disciplina (...) [e] a boa fe constitúe un principio xeral do 
dereito e que, en tal condición, resulta aplicable a cada disciplina xurídica. Mais alén 
diso, a boa fe está incorporada na propia normativa laboral e na estrutura propia do 
contrato de traballo, e as súas directrices son predicables tanto do traballador como 
do empregador. Velaquí que o cumprimento das obrigas de ambos os contratantes se 
encontre imbuído deste principio. Aínda cando a soa evocación da boa fe ten unha 
inconfundible vinculación cos conceptos xurídicos indeterminados, o certo é que este 
principio encerra unha interpretación ampla que o converte nun decisivo instrumento 
de integración de todo o ordenamento legal. En virtude da boa fe, o sistema xurídico 
logra plasmar valores xerais que modalizan a conduta dos contratantes e inspiran a 
aplicación de toda a súa normativa. (...)

A boa fe é un principio xeral do dereito que, no ámbito laboral, atopa especial aplicación 
na figura do contrato de traballo. A boa fe é predicable tanto para o traballador 
como para o empregador, e verifícase nos estadios previos á contratación, durante o 
desenvolvemento mesmo do contrato, así como no momento da extinción. (...)

(...) a estrutura do contrato de traballo presupón a existencia da boa fe. Sen ela, os 
contratantes estarían obrigados a regulalo todo, xa que sempre se estaría baixo a sospeita 
de que un actuar contrario ao iter negocial carece de mecanismos correctores. Sen a 
boa fe, a regulación legal remataría por ser sobreabundante, pretendendo anteporse a 
calquera hipótese que se desviase dun cumprimento contractual conforme aos criterios 
da lealdade e a corrección. Por isto, en materia laboral, a boa fe contractual ten plena 
cabida. (...)

(...) a boa fe termina facendo referencia a valores tradicionais e esenciais do ordenamento 
xurídico, como son a confianza, a lealdade, a honradez ou a rectitude dos contratantes. 
Aínda que o Código do traballo non contén un catálogo sistemático de referencias á 
boa fe, na práctica moitas das súas regulacións deixan en evidencia un fondo regulador 
fundado precisamente neste principio. Tendo presente o carácter contractual do 
vínculo laboral, a orde normativa asume a boa fe como un elemento indispensable 
que permite asegurar que o contrato de traballo discorrerá baixo os parámetros que o 
mesmo ordenamento prefigurou. Nalgúns casos, o devandito ordenamento optou por 
formalizar a boa fe en figuras específicas que considera esencial plasmar co obxecto 
de evitar a arbitrariedade no cumprimento dos deberes contractuais. Noutros casos, 
aínda cando puidese existir silencio normativo, o ordenamento asume que as eventuais 
vaguidades ou ambigüidades das súas normas atopan contención neste principio xeral. 
Por certo, na maior parte das hipóteses, o Código regula as figuras laborais desde 
a óptica da boa fe obxectiva; mais isto non impide que tamén se haxa referencias a 
supostos típicos de boa fe subxectiva... [Así,] atendida a relevancia que ten a boa fe no 
dereito de obrigas, non cabe dúbida de que unha das manifestacións máis significativas 
do principio se produce precisamente no ámbito do contrato individual de traballo. (...)
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A xurisprudencia invocou as esixencias da boa nunha serie de figuras laborais. 
Basicamente, empregouse como unha ferramenta de corrección no exercicio dos 
dereitos subxectivos. Isto expresouse, por exemplo, no recoñecemento dunha 
responsabilidade derivada do inxusto receso dos tratos iniciais, na quebra da confianza 
lexítima ou no exercicio contraditorio dunha posición xurídica, no abuso da nulidade 
por motivos formais, na anulación de actos abusivos, na prohibición do poder 
formativo de resolución se o cumprimento foi substancial, na aplicación da teoría dos 
actos propios, na prohibición de invocar abusivamente a excepción de contrato non 
cumprido, en accionar xudicialmente para esixir algo que o mesmo demandante debe 
restituír por outro motivo, ou ben nos casos de atraso desleal no exercicio dun dereito. 
O uso xurisprudencial destas ferramentas deixou ao descuberto unha rica casuística, 
que obriga a delimitar as figuras propias do ordenamento laboral. Tamén axudou a 
resolver as naturais tensións que se producen entre principios xerais e particularidades 
da disciplina. A aplicación da boa fe no ámbito laboral non pode facer esquecer as 
regras e directrices propias desta rama xurídica, que obrigan a ter en conta as maiores 
esixencias de trato correcto e leal entre os suxeitos do contrato de traballo. O anterior 
non pode levar en ningún caso a descoñecer a idea preliminar de que o dereito do 
traballo é unha disciplina xurídica que participa dun sistema xurídico maior que se 
valida á volta dos principios e valores que emanan da Constitución. (...)

A boa fe estrutura deberes recíprocos para os suxeitos do contrato de traballo. Estes 
discorren en toda a órbita do iter contractual, desde os tratos preliminares, a subscrición 
do contrato preparatorio e/ou definitivo, o cumprimento do contrato e incluso nas 
relacións poscontractuais. Na súa aplicación, a boa fe non só é recíproca, senón que 
tampouco admite graos, xa que non resulta factible que nun caso se poidan esixir 
maiores deberes de boa fe e noutros non. Por isto, debemos concluír que a boa fe non 
pode ser obxecto de graduación numérica ou proporcional, toda vez se actúa ou non se 
actúa baixo o imperio da boa fe.

Non se pense que o citado autor chileno é un extremista, nin que a súa achega é 
singular ou carece doutros cultivadores que a sigan. Pola contra, trátase da tesitura 
correcta e así, en similar sentido, díxose en España a respecto do art. 7.1 do Código 
civil, equiparable ao art. 1198 do CC arxentino97: 

(...) ten vocación case constitucional e aplicación xeral, é unha norma que no seu 
profundo sentido obriga á esixencia no exercicio dos dereitos dunha conduta ética 

97 coNDe MAríN, E. (2007) La buena fe en el contrato de trabajo. Madrid, La Ley, p. 233.
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significada polos valores da honradez, a lealdade, a xusta repartición da propia 
responsabilidade e o atemento ás consecuencias que todo acto consciente e libre 
pode provocar no ámbito da confianza allea. Ao mesmo tempo, coa devandita norma 
introdúcese un elemento flexibilizador ou de moderación da relación contractual e 
dos débitos mutuos, de maneira que non veña lesionado o interese do acredor a ser 
satisfeito, ou do debedor a non sacrificarse alén do razoable. Trátase, en suma, dun 
módulo de conduta que funcionaliza as posicións de esixencia e suxeición, de modo 
que os intereses das partes se compatibilicen harmonicamente.

É así que a boa fe é inequivocamente aplicable ao contrato de traballo, ao seu 
inicio, ao seu desenvolvemento e á súa extinción. E non obra de boa fe, ou cando 
menos non o fai cumprindo de forma cabal as súas esixencias, quen quere cambiar 
as regras do xogo logo de aceptar durante doce anos unha determinada situación, e 
pasar sen solución de continuidade a impugnar os seus actos anteriores sen probar 
a existencia de vicios substanciais neles, pretendendo sacar vantaxe do cambio 
de postura. Isto resulta inaceptable, á luz do principio xeral da boa fe, no seo do 
contrato de traballo ou fóra del.

5. Limitacións da doutrina dos actos propios

Non cabe realizar unha aplicación desta doutrina que eluda as súas limitacións 
esenciais e inmanentes, pois isto constituiría unha desnaturalización antes que o 
seu uso atinado. Non poden, así, evitarse os límites desta ferramenta; os principais 
son os seguintes:

a) A prohibición de volver sobre actos anteriores non constitúe unha regra 
absoluta

Non cabe soster, en materia de ideas xurídicas, verdades absolutas, regras 
inamovibles, aplicadas en toda situación, nin pode quen se considere un/ha xurista 
ser devoto/a de modas pasaxeiras. As modas son incompatibles coas ideas se estas 
son firmes e están ben asentadas. No entanto, moitas regras que até onte parecían 
definitivamente consolidadas, baseadas en certezas irrefutables, convertéronse co 
cambio dalgunhas circunstancias en antigallas, en pezas de museo. A realidade 
–sempre cambiante e sorprendente– moitas veces produce, en terminoloxía grata 
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a Karl Popper, a «falsación» dunha idea demostrando todo o que de precario ou 
provisional tiña.

Xa que logo, a prohibición de variar de comportamento non debe ser aplicada de 
forma ríxida, nin antisocial, nin moito menos automaticamente, sempre que existir 
unha contradición entre dous actos98. Como dixemos nun libro noso, «toda regra 
xurídica debe admitir unha aplicación flexible, so pena de xerar iniquidades en 
casos concretos baixo a aparencia dunha perfecta formulación xeral»99 ; esta idea e 
a frase que a contén foi seguida de xeito textual pola Excma. Cámara de Apelacións 
de Mar del Plata, que a fixo súa nun fallo100. Porque cremos que, como postulaba 
Benjamin Cardozo101, moi contadas regras posúen unha firmeza e aptitude tales 
que eviten que algún día poidan ser chamadas a render contas da súa existencia 
como medios adaptados para lograr un fin estimado valioso, parécenos perniciosa 
a idea de perpetuidade e inmutabilidade que algúns –de maneira errónea– atribúen 
a un ou outro instituto xurídico.

Utilizando unha intelixente observación de Horacio Rosatti, poremos como 
paradigma desa flexibilidade e esa relatividade, consubstanciada necesariamente 
coas ideas xurídicas, «a regra de chumbo dos arquitectos lesbios que se adapta 
á forma da pedra e non é ríxida»102, que nos semella válido para todo estándar. 
O venire contra factum non debe ser aplicado ilimitadamente nin con calquera 
obxecto. Trátase dunha teoría valiosa que debe ser empregada dentro do seu 
marco, sen retraerse nin excedelo. E non pode utilizarse de xeito irreflexivo nin 
para calquera cometido, porque constitúe unha ferramenta flexible e non un fluído 

98 Véxase lóPez MesA, M. J. (1997) La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia. Bos Aires, Depalma, 
p. 113; e en igual sentido e con cita da nosa obra, AzVAliNsky, A. M. e scAGliA, G. A. «Inaplicabilidad de la 
doctrina de los actos propios e invocabilidad de la lesión por parte de los ahorristas que recuperaron pesos» 
Jurisprudencia Argentina 2003-II-1278. 

99 MesA, M. e roGel ViDe, c. (2005) op. cit., p. 172.

100 Cám. 1.ª Civ. Com. Mar del Plata, Sala 2.ª, 18/11/2010. Verdaguer Ortega vs. Polini. Sist. Juba, sum. 
B1404682.

101 cArDozo, B. (1947) Selected Writings. Nova York, Fallon Publications, p. 133 e ss. 
102 rosAtti, H. (s. a.) «Verdad jurídica objetiva, equidad mal entendida y sentencia arbitraria» El Derecho 104, 
p. 828. 
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103 lóPez MesA, M. J. (1997) op. cit., p. 114.
104 rosAtti, H. (s. a.) op. cit., p. 828. 
105 Véxase Corte Suprema de Xustiza da Nación, causa G. 218. XXIV, 01/10/92. Guinot de Pereira, Blanca 
Marcelina vs. Instituto Municipal de Previsión Social; en igual sentido, CNFed. Cont-adm, Sala II, 1/3/994.
Morales, Guido vs. Estado Nacional. La Ley 1995-A-103 e Doctrina Judicial 1995-1-676.
106 Naqueles supostos en que o axente non tivese liberdade de decisión non cabe aplicarlle a doutrina dos actos 
propios, xa que o seu accionar non é voluntario. Cfr. Corte Suprema de Xustiza da Nación, 28/6/88. Graduados 
en Ciencias Económicas Asoc. Coop. de Servicios Prof. Ltda. vs. Consejo Prof. de Cien Ec. da Cap. Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ rec. art. 11 da Lei 20.476. Fallos 311:1132. 
107 O ofrecemento a embargo de bens que integran o enxoval doméstico carece de relevancia, dado que non é 
admisible acordar tal efecto nunha materia que domina a orde pública. A doutrina que veda contradicir os propios 
actos, expresión do principio de boa fe, impide un obrar contraditorio con outro anterior xuridicamente relevante, 
e no caso que nos ocupa, a dación a embargo non é relevante. Cám. 1.ª CC Bahía Blanca, Sala 2.ª, 18/4/91. 
Industrias Metalúrgicas Ricdan SRL vs. Club A. San Lorenzo e outro. Sist. Juba, sum. B1200030. 

que se adapte a todo continente103. Coincidimos de novo con Rosatti en que non 
deben usarse as normas abertas como remedios froito da desesperación104.

b) Obstáculos substanciais á aplicación da doutrina

A xurisprudencia dos tribunais arxentinos puxo sempre de relevo a nota de 
patrimonialidade ao aplicar a doutrina do venire contra factum, afastando esta 
asemade do ámbito dos dereitos extrapatrimoniais. De acordo con isto, os nosos 
tribunais declararon inaplicable a doutrina dos actos propios ou a súa similar da 
aceptación sen reservas dun réxime xurídico a casos tales como estes:

1) A revisión dun dereito a que a Constitución nacional lle confire carácter de 
irrenunciable; resultaría irrazoable aplicar a teoría dos propios actos para 
denegar a revisión dun dereito a que a Constitución nacional arxentina lle 
confire carácter de irrenunciable105. O principio é simple: a quen non pode 
renunciar expresamente a un dereito non lle é aplicable –en principio– a 
doutrina dos actos propios, dado que non se pode realizar de maneira tácita 
o que non é admisible de forma expresa106.

2) Aqueles en que o primeiro acto versase sobre unha cuestión de orde pública, 
indispoñible para as partes107.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 223-277

MARCELO JORGE LÓPEZ MESA262

3) Aqueles onde estivesen comprometidos intereses de menores, cuxa tutela é 
a finalidade permanente de toda esta clase de procesos108.

4) Aqueles en que se debatesen aspectos vinculados con garantías instituídas en 
salvagarda de dereitos fundamentais109.

5) Aqueles casos en que a aplicación da doutrina dos actos propios contraveña 
unha norma expresa110 ou un réxime xurídico específico, como o referido 
ao pagamento do indebido111. Doutro modo, unha doutrina de creación 
pretoriana podería ter o efecto notable de derrogar implicitamente normas e 
réximes legais que autorizan a cuestionar actos anteriores viciados.

6) Cando o acto vinculante fose un acto prohibido pola lei112.

108 A Corte Suprema de Xustiza da Nación resolveu nun caso deixar sen efecto a sentenza que non considerou 
un dato esencial como é o tempo transcorrido desde o comezo da garda do menor nunha etapa de particular 
transcendencia para a súa formación invocando o principio nemo auditur quod propriam torpitudinem allegans, 
xa que o alcance que corresponde acordar ao devandito principio en asuntos de natureza extrapatrimonial e onde 
non se atopa unha relación xurídica bilateral, debe permanecer indubidablemente subordinado ás esixencias 
propias do interese do menor, cuxa tutela é non só motivo da inserción xudicial, senón a finalidade permanente 
de toda esta clase de procesos. Corte Suprema de Xustiza da Nación 8/6/89. Soler, Silvio Fabián e outros s/ art. 
8 da Lei 4664. Fallos 312-869. 
109 A doutrina segundo a cal o sometemento voluntario a un réxime xurídico sen reserva expresa obsta a súa 
ulterior impugnación con base constitucional non debe entenderse aplicable a aquelas garantías instituídas en 
salvagarda de dereitos vinculados directamente co estatuto persoal da liberdade. Corte Suprema de Xustiza da 
Nación, 29/6/89. Cnel. Horacio P. Ballester e Cnel. Augusto B. Rattenbach interpoñen rec. de hábeas corpus en 
favor do Cnel. José Luis García. Fallos 312-1082.
110 A regra de xurisprudencia segundo a cal o cumprimento voluntario e sen reservas dunha norma é unha 
actitude a que cabe asignar o carácter dunha renuncia non pode prevalecer de ningún modo contra unha 
prescrición normativa que dispoña, inequivocamente, o contrario. Corte Suprema de Xustiza da Nación, 1/10/91. 
Medefin SA Compañía Financiera vs. DGI. Fallos 314-1175.
111 Ben xulgou a maxistratura española que debe rexeitarse a posibilidade de que o simple pagamento do 
indebido mereza a conceptuación de acto propio no sentido xurisprudencial, que vincule o solvens. Tribunal 
Supremo de España, Sala 1.ª, 17/6/95. Relator, Sr. Ortega Torres. La Ley 1995-3-617 (16997-R).
112 Nun fallo español díxose con tino que a doutrina dos actos propios resulta inaplicable cando se trata de 
actos xurídicos nulos de pleno dereito, incapaces de ser validados ou emendados por actividades dos suxeitos 
intervenientes. Tribunal Supremo de España, Sala 6.ª, 15/7/86. Relator, Sr. Moreno Moreno. Repertorio de 
Jurisprudencia de Aranzadi 1986, p. 4149.
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7) Cando por calquera motivo a índole dos dereitos debatidos os colocase fóra 
do ámbito da dispoñibilidade das partes113.

O que fixeron a Corte Suprema de Xustiza da Nación e os tribunais superiores é 
afastar os actos propios da idea de extrapatrimonialidade, ou o que é o mesmo, 
excluír os dereitos cargados cunha forte tintura axiolóxica da dispoñibilidade 
das partes. Obvio é que se as partes non poden dispor deles ou negocialos, 
cedelos ou renunciar a eles, menos aínda pode considerarse que se renunciou a 
eles tacitamente, a través da doutrina dos actos propios ou, o que é igual, verse 
impedido o seu exercicio. Porén, isto tampouco habilita os suxeitos protexidos 
para pretenderen logo sacar vantaxe da súa situación, en detrimento dos que foron 
enganados por eles, buscando obter réditos indebidos dunha norma de protección.

c) Non debe aplicarse cando o cambio se acha autorizado pola normativa

Ben se resolveu que a doutrina dos actos propios ten carácter residual, e non pode 
por tanto invocarse cando a lei prevé unha solución expresa para a conduta que 
despois resultará obxectivamente contraditoria, sexa impedíndoa ou permitíndoa, 
nin cando a variación desa conduta está xustificada polas circunstancias do 
caso114. En certos casos, razóns de fundamento aconsellan admitir a volubilidade 
ou o cambio de actitude ou pretensión dun/ha axente, sempre que isto apareza 
debidamente xustificado ou, aínda que así non o fose, cando o cambio de actitude 
se ache autorizado polo lexislador, de acordo con razóns de política lexislativa de 
rango preferente á coherencia. Un exemplo de manual nesta temática constitúeo 
a facultade que o ordenamento xurídico arxentino concede á persoa doadora dun 
órgano de arrepentirse da súa manifestación de vontade de doar até o instante 
previo á ablación. Estando en xogo a integridade física, ese valor é prevalente ao 
da coherencia no actuar. 

113 Ben se dixo que a doutrina dos actos propios é inoperante para conseguir alterar a natureza de relacións 
xurídicas alleas á libre disposición das partes e obter, por tanto, resultados prohibidos polo ordenamento 
xurídico. Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco, Sala do Social, 20/2/90. Relator Sr. Bermúdez Ochoa. 
Revista Relaciones Laborales 1990-1-892.
114 Suprema Corte de Bos Aires, 22/2/2012. Complexo Urbanístico Docente I Simple Asociación Civil vs. Di 
Giulio. Sist. Juba, sum. B3901546.
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As razóns que poden levar un lexislador a autorizar estes cambios de comportamento 
son variadas e ocupan o extenso territorio onde impera o principio de moralidade, 
para evitar que alguén saque partido indebido do deber de coherencia, ou pretenda 
edificar un dereito nunha lameira ética. Agudamente decidiu a Suprema Corte 
de Bos Aires que a aplicación da doutrina dos actos propios require, entre outros 
elementos, que a conduta previa en que se apoie sexa lexítima, xa que o dereito 
se reputa coñecido e ninguén pode, por isto, invocar a confianza en actos ilegais 
do Estado. Esta doutrina non é opoñible cando a incoherencia da actuación 
administrativa obedece ao intento de corrixir ou descoñecer unha anterior violación 
legal, xa que necesita basearse nunha conduta inicial válida115.

Logo, a veda da doutrina esténdese por outros confíns onde se aplican criterios de 
solidariedade prevalentes, como considerar pagamento a conta todo o percibido 
polos traballadores, no seo dunha relación laboral (art. 260 da Lei de contrato de 
traballo). E tamén se atopan estas razóns de acoutamento da doutrina dos actos 
propios nas costas bañadas polo dereito do consumo, onde ás veces se deixa de 
lado a esixencia de coherencia a prol da protección dun contratante feble. Por 
caso, o prazo de reflexión do art. 34 da Lei 24 240 foi acordado para estes supostos 
tendo en conta a especial debilidade dos consumidores nalgúns ámbitos en que 
poden doadamente ser sometidos a un verdadeiro acoso, a enganos, manexos 
abusivos e todo tipo de fraudes.

d) Trátase dun principio de aplicación residual

Non corresponde aplicar a doutrina cando a lei regula unha solución expresa para 
a conduta contraditoria que a impide ou a permite116. A doutrina dos actos propios, 
como directiva ou estándar, xoga como categoría residual e constitúe unha última 
ratio para os xuíces, que deben aplicala cando non for posible subsumir os 
comportamentos subxectivos acreditados no caso sub judice dentro de pautas máis 

115 SCBA, 27/6/2012. Boioli, Leonardo Rubén vs. Municipalidade de Xeneral San Martín. Sist. Juba, sum. 
B99818. SCBA, 18/4/2011. Alippi de Salerno vs. Provincia de Bos Aires; 18/5/2011. Echenique vs. Provincia de 
Bos Aires. Ambos en sist. Juba, sum. B98163. 

116 lóPez MesA, M. J. (1997) op. cit., p. 128.
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concretas ou con fixeza legal. Así, diversos tribunais arxentinos deixaron sentada 
na súa doutrina legal a residualidade da doutrina117.

En ocasións a variación dunha conduta está xustificada polas circunstancias do 
caso ou existen intereses sociais prevalentes que levan o lexislador a autorizar 
retrocesos ou contramarchas118. En casos tales, obvio é, non resulta de aplicación 
a doutrina. Tampouco procede servirse dela cando a propia normativa sanciona ou 
veda a contradición, dada a futilidade de establecer unha sanción dupla, unha legal 
e a outra xurisprudencial. Doutra parte, a boa técnica indica que tampouco debe 
empregarse a doutrina –aínda que nalgún caso foi mencionada– ao caso de dano 
causado pola propia torpeza da persoa reclamante, dado que alí resulta de apli-
cación a previsión do art. 1111 do CC arxentino119. Así mesmo, cando o lexislador 
preveu expresamente a prohibición de variar de conduta, isto torna innecesario 
ou redundante o emprego do venire contra factum, polo que tal doutrina queda de 
lado nestes casos.

e) A contradición configúrase obxectivamente?

Nunha dirección severamente obxectivista, que equipara as situacións en que 
existe contradición e aquelas que tornan aplicable a doutrina da aparencia, a 

117 Entre moitos e só no último tempo, véxase SCBA, 22/2/2012. Complejo Urbanístico Docente I Simple 
Asociación Civil vs Di Giulio. Sist. Juba, sum. B3901546; C. Nac. Com., sala B, 28/06/2007. Botbol, José 
vs. Banco Central da República Arxentina. Jurisprudencia Argentina 2007-IV-473; C. Nac. Com., 20/04/2004. 
Tucci, Eduardo vs. The First National Bank of Boston. AbeledoPerrot en liña; Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, 
Sala A, 17/12/2008. Hernández, Carlos e outros vs. Municipalidade de Gaiman e outra s/ acción de amparo. 
Voto do Dr. Carlos Velázquez; Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 2/7/2009. Pineda, Patricia Elizabeth 
vs. Cornejo, Omar Eduardo e outro s/ demanda de nulidade. Ambos en sist. Eureka, con voto do Dr. Marcelo 
López Mesa.

118 Conclusión 3.ª do despacho Comisión 8 das IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil desenvolvidas en Mar 
del Plata en 1983. 

119 Díxose na boa senda que «se o prexuízo sufrido polo expropiado foino como consecuencia dos seus propios 
actos, en virtude da estimación que efectuara do valor da súa propiedade, suficientemente madurada, ese accionar 
torpe non pode xerar responsabilidade da contraparte». SCBA, 26/7/88. Municipalidade de Coronel Rosales 
vs. Potelia SACIFI e outro. AyS 1988-II-635. Tamén que «malia ben ser certo que o condutor dun automóbil 
debe pór toda a dilixencia posible para tratar de dominar o seu vehículo ante calquera eventualidade, non é 
menos exacto que non pode ser responsabilizado pola conduta imprudente despregada polo damnificado (arts. 
499, 1109, 1113 –2.ª parte– do Cód. civil); pois, de non ser isto así, estaría conculcándose todo o sistema de 
responsabilidade polos actos propios (arts. 499, 512, 902, 921, 1109, 1111 do Cód. civil)». Cám. 2.ª CC A Plata, 
Sala 3.ª, 29/12/94. Rodríguez, Andrés Atilio vs. Soto, Fermín. Sist Juba, sum. B352054.
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maioría dos autores coinciden en que, por encima da vontade dos suxeitos, debe 
tutelarse a situación dos terceiros que se viron afectados por manifestacións talvez 
pouco claras120. 

Algúns tribunais foron demasiado lonxe ao dicir que «vai contra os seus propios 
actos quen exerce un dereito en forma obxectivamente incompatible coa súa conduta 
anterior (...) semellante pretensión irrita ao principio da boa fe e particularmente 
á esixencia de observar dentro do tráfico xurídico un comportamento coherente». 
Logo deixouse constancia da «total irrelevancia que reviste para o funcionamento 
do instituto aplicado a disposición subxectiva do autor da conduta contraditoria 
(...) nin que a mesma tivese a súa orixe nun erro (...) porque como se encargaron 
de precisar os autores a inadmisibilidade do venire contra factum se produce 
“obxectivamente” prescindindo do grao de conciencia ou coñecemento que tivese 
o axente ao realizala» 121.

Estas consideracións, malia o brillo do envoltorio, xeran en nós serias discrepancias. 
Coincidimos co Dr. Jarazo Veiras en que, como principio xeral, no suposto de 
creación de falsas expectativas noutra persoa debe aplicarse unha solución que 
prescinda da intención do suxeito; no entanto, na nosa opinión foise moi lonxe, 
pois a obxectividade da contradición da conduta –tal cal se formula polo xeral– 
configura unha concepción irredutible, que non admite matices nin excepcións, 
nin repara en diferenzas. Sostemos desde sempre que se o primeiro acto non é 
válido por estar viciado substancialmente, non cabe aplicar a doutrina dos actos 
propios, pois esta non establece unha obriga de manterse no erro, senón de actuar 
coherentemente cando ambas as manifestacións de vontade son válidas, mais 
contraditorias entre si122. 

Tivemos a ocasión de pronunciarnos sobre o particular nun voto en que 
expresamos inicialmente que o que persegue a doutrina dos actos propios é a 

120 AlteriNi, A. A. e lóPez cAbANA, R. M. (1984) «La virtualidad de los actos propios en el derecho 
argentino» La Ley 1984-A-879 punto c; borDA, A. (1993) «La teoría de los actos propios» Abeledo 
Perrot Buenos Aires s. n., p. 70 e ss.; ferreirA rubio, D. M. (1984) La buena fe. Madrid, Montecorvo, 
pp. 201-210.
121 Cám. Nac. Com, Sala A, 15/3/85. Colombo, Antonio vs. Apolo Cía de Seguros. Doctrina Judicial 
1985-I-832. Voto do Dr. Jarazo Veiras.
122 lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) op. cit., p. 190.
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coherencia dos suxeitos, mais non a coherencia no erro ou na vontade viciada, que 
sería en substancia unha forma de escravitude, non de coherencia, o que non pode 
aceptarse123. Sostivemos logo que por isto non podiamos compartir totalmente o 
criterio dalgúns tribunais que sinalaron que «o decisivo no venire contra factum 
non é tanto a existencia dunha vontade no comportamento antecedente como o 
non separarse do valor de significación que á propia conduta pode serlle atribuído 
pola outra parte» 124.

Entendemos que de aplicarse extensivamente o devandito criterio –e de o facer 
servir tamén nos actos primixenios viciados– a doutrina dos actos propios tería 
o efecto notable de derrogar implicitamente todo o réxime vixente en materia de 
vicios da vontade, o que resulta inaceptable de seu125. Con toda sinceridade, este 
último criterio parécenos non só descamiñado, mais tamén ilegal, por descoñecer 
o disposto polos arts. 924 a 929 do CC arxentino –que establece a anulabilidade 
por erro, cando o vicio é escusable–, e inconstitucional por vulnerar abertamente 
o principio de reserva, contido no art. 19 da Constitución nacional arxentina, que 
establece que ninguén está obrigado a facer o que a lei non manda nin privado do 
que ela non prohibe126.

Si, como principio xeral, no suposto de creación de falsas expectativas noutro 
individuo, debe aplicarse unha solución que prescinda da intención do suxeito; 
porén, na nosa opinión o Dr. Jarazo Veiras foi moi lonxe, pois a obxectividade 

123 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/09/2008. Pastor Neil, B. E. vs. Ghigo, C. Eldial.com e Infojus. 
Voto do Dr. López Mesa. 
124 SCBA, 27/9/88. Rojas, José vs. Municipalidade de Xeneral San Martín s/cobro de pesos. Diario de 
Jurisprudencia de Buenos Aires 135-330 e AyS 1988-III-530; SCBA, 17/8/93. Seri, Osvaldo Rodolfo vs. 
Municipalidade de Xeneral Martín s/accidente. La Ley 1994-D-455 (con comentario ao fallo da miña autoría). 
Así mesmo, a cita atópase presente en numerosos votos particulares do Dr. Cavagna Martínez, expedidos nas 
seguintes causas: SCBA, 6-9-988. Córdoba Iramain Construccións Civiles vs. Municipalidade de Olavarría s/ 
demanda contencioso-administrativa. AyS  1988-III-335; SCBA, Ac 34713, 8-9-987. Banco Crédito Provincial 
SA vs. Juretic, Vladimiro e outra s/ cobro executivo. AyS 1987-III-539; SCBA Ac 34984, 8-9-987. Nuevo Banco 
de Azul vs. Zubiri, Hipólito José Luís s/ cobro executivo. La Ley 1988-A-109 e Diario de Jurisprudencia de 
Buenos Aires 133-429.
125 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/09/2008. Pastor Neil, B. E. vs. Ghigo, C. Eldial.com e Infojus. 
Voto do Dr. López Mesa.
126 Ídem.
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da contradición de conduta –tal cal el a formula– configura unha concepción 
irredutible, que non admite matices nin excepcións, nin repara en diferenzas127.

Subscribimos, sen dúbida, que quen crea como cuasidelito unha aparencia de 
comportamento queda obrigado; mais non vemos claro por que en caso de alegarse 
e probarse a existencia dun vicio da vontade, recoñecido polo ordenamento como 
enervante da declaración, se cerra o paso a tal defensa de quen alega excepción, 
que se ve obrigado pola forza a ser coherente cun acto de vontade viciado128. Se o 
que se quere significar ao falar de «obxectividade» é que carece de toda incidencia 
a existencia de vicios determinantes da vontade na primeira declaración, isto é, 
que o feito de que existise violencia, dolo ou erro escusable non posúe efectos, 
obviamente non participamos de esa idea129.

Coincidimos co dito nun excelente traballo sobre que «o decisivo é a desharmonía 
obxectiva co estándar, concretado e actualizado –claro está– na apreciación 
xudicial de cada caso (...) sen prexuízo de que a conduta antecedente deba ser 
válida, pois non podería usarse a prohibición de venire contra factum para vedar 
a posibilidade de atacar de nulidade un acto viciado»130. Cremos que a regra debe 
ser a acreditación pola parte e a apreciación prudente polos xuíces do vicio ou da 
xustificación do erro alegado; o contrario implicaría xerar unha temible ditadura 
do pasado, na procura de evitar a desprotección da confianza. Os suxeitos xurídicos 
quedarían así irremediablemente atados aos seus actos anteriores, calquera que 
foren as circunstancias, motivacións e características destes131. De por parte, 
non parece que a conduta «xurídicamente relevante e plenamente eficaz», a que 
aluden en fórmula estereotipada infinidade de fallos, poida ser aquela viciada por 

127 Ídem. 

128 Véxase ídem; e tamén MesA, M. e roGel ViDe, c. (2005) op. cit., p. 184.
129 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/09/2008. Pastor Neil, B. E. vs. Ghigo, C. Eldial.com e Infojus. 
Voto do Dr. López Mesa.
130 biANchi, e. t. e iribArNe, h. P. (1983) «El principio general de la buena fe, y la doctrina del “venire contra 
factum proprium non valet”» El Derecho 106, p. 858; Peyrano, J. e Chiappini, J. (1985) «La doctrina de los actos 
propios en el ámbito del procedimiento civil» Jurisprudencia Argentina 1985-IV-818.
131 Cfr. lóPez MesA, M. J. e roGel ViDe, C. (2005) op. cit., p. 185.
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violencia, dolo ou erro de feito esencial e escusable, a menos que se adopte para o 
punto un criterio de eficacia distinto ao corrente132.

Salvidades de por parte, adherímonos a un criterio obxectivista «crítico», por 
chamalo dalgún modo, é dicir, que non somos partidarios da «manga ancha» 
para escusar o inescusable ou para premiar a torpeza ou a lixeireza; mais os 
automatismos, as regras de pedra, os preconceptos, seméllannos desbotables cando 
do que se trata é de xulgar a conduta humana, imperfecta por natureza133. Sempre 
pensamos que cómpre obrar con cautela a respecto de institucións que provocan 
o decaemento de dereitos mercé a unha interpretación ou creación pretoriana, á 
marxe dunha norma expresa que así o resolva. No caso dos actos propios, cremos 
a veda da contradición valiosa mentres se aplique con criterio e non como retrouso 
ou cartabón. A elaboración en si mesma é válida, mais mal empregada pode 
xerar –e xerou nalgúns casos– iniquidades maiúsculas, significando un obstáculo 
definitivo ante o que se estrelan os dereitos dos suxeitos xurídicos134.

É por isto que desbotamos a consideración ríxida, severamente obxectivista, 
dos actos propios, e coidamos que antes de aplicar a institución debe exercitarse 
necesariamente un exame serio da presenza, en cada caso, dos presupostos para 
o seu emprego, así como da existencia de vicios que poderían invalidar algunha 
das manifestacións aparentemente contraditorias135. Subscribimos o declarado 
en varios pronunciamentos polos finos xuristas que tradicionalmente integran 
o Tribunal Supremo de España. Nun deles resolveuse que para a aplicación da 
doutrina xurisprudencial dos actos propios é preciso que tales actos propios sexan 
xuridicamente válidos, non o sendo os realizados por erro substancial que vicie o 
consentimento prestado, segundo prescriben os arts. 1265 e 1266 do CC136.

132 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/09/2008. Pastor Neil, B. E. vs. Ghigo, C. Eldial.com e Infojus. 
Voto do Dr. López Mesa.; DobsoN, J. (1985) El abuso de la personalidad jurídica (en el derecho privado). 
Bos Aires, Depalma, p. 286; biANchi, E. T. e iribArNe, H. P. (1983) op. cit., pp. 861-862; MAirAl, H. (1994) 
La doctrina de los propios actos y la administración pública. Bos Aires, Depalma, pp. 18-31.
133 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 30/09/2008. Pastor Neil, B. E. vs. Ghigo, C. Eldial.com e Infojus. 
Voto do Dr. López Mesa.
134 Ídem.
135 Ídem.
136 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 17/6/80. Relator Sr. Sánchez Jáuregui. La Ley 1980-1-849 (283-R).
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f) Os actos propios e a conduta inválida por erro, dolo ou violencia

Como diciamos, non cabe aplicar a doutrina dos actos propios a actos viciados 
por vicios substanciais relevantes, pois unha doutrina pretoriana como a dos actos 
propios non pode emendar o Código civil nin derrogar implicitamente capítulos 
enteiros seus. Un deles é o vicio de erro, cando afecta ao acto nos termos previstos 
polo ordenamento, para permitir a alegación exitosa do erro.

O temor de xerar unha corrente de desconfianza e botar as bases dunha infinita serie 
de incidencias, ao permitirse considerar escusables determinados erros e certos 
vicios, carece de agarradoira. Cremos que se a variabilidade do comportamento 
aparecese xustificada por un erro de feito que as circunstancias fixesen escusable, 
non correspondería empregar a doutrina, pois isto configuraría unha excesiva e 
inconveniente rixidez, que provocaría un mal maior ao que se busca evitar coa súa 
aplicación, excepto claro, que se modifique a normativa. Esa é a liña marcada pola 
xurisprudencia española, da man do criterio firme e invariable do seu Tribunal 
Supremo, que esixe para quedar obrigados un acto primixenio válido e eficaz, que 
logo se quere descoñecer. 

O Tribunal Supremo de España, do que tanto aprendemos durante a nosa estadía, 
dixo nun decisorio que é un principio xeral o de que ninguén pode ir contra os seus 
propios actos salvo cando o consentimento se acha afectado por algún dos vicios 
que o invalidan, conforme ao art. 1265 do CC137. E merecen citarse outros fallos: 
nun decidiuse que os actos propios deben ter como fin a creación, modificación 
ou extinción dalgún dereito, sen que na conduta do/a axente exista ningunha 
marxe de erro por ter actuado con plena conciencia e liberdade para producir ou 
modificar un dereito138; e, no outro, indicouse que malia ser certo que a doutrina 
xurisprudencial prohibe ir aos seus autores contra actos que definan claramente a 
súa posición ou situación xurídica, ou tendan a crear, modificar ou extinguir algún 

137 Tribunal Supremo de España, Sala 6.ª, 9/3/84. Relator, Sr. Ruiz Vadillo. Repertorio de Jurisprudencia de 
Aranzadi 1984-1544.
138 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 17/11/94. Relatora, Sr.ª Marina Martínez-Pardo. Archivo La Ley 
1995173.
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dereito, faino sobre o presuposto de que sexan válidos e eficaces en dereito, polo 
que non procede a súa alegación cando tales actos están viciados por erro139.

O Tribunal Supremo de España foi particularmente insistente en que un acto 
inválido por ausencia de liberdade ou de intención, ou viciado por erro ou dolo, 
non pode servir de base para a aplicación da doutrina que estudamos. E cremos 
que esa é a dirección correcta, a que debería seguirse na Arxentina se de aplicar 
correctamente a doutrina dos actos propios se trata.

g) A doutrina e as nulidades

Esta doutrina ten que ser aplicada con coidado cando se esgrime a existencia 
dunha nulidade. Por exemplo, se ao subscribir un contrato unha parte non dixo 
nada acerca da suposta falta de representación da outra e tampouco isto significou 
ningún obstáculo para que o contrato tivese principio de execución, non resulta 
admisible que logo, ante o incumprimento do contrato polo seu lado, ao momento 
de contestar a demanda, advirta a existencia dunha anomalía e pretenda vedarlle 
á contraria a reclamación. Este último cuestionamento da representación da 
contraria é improcedente porque ninguén pode alegar a súa propia torpeza. 
O cuestionamento tardío dun contrato, sen demostrar a existencia de vicios 
configurativos de indefensión ou debilidade do impugnante, carece de posibilidade 
de andadura, pois non pode cuestionarse hoxe un acordo ao que se adherira onte 
de maneira libre.

Porén, isto non significa que unha parte que participou do outorgamento dun acto 
bilateral careza da posibilidade de cuestionalo. Nos dous apartados anteriores 
pretendemos deixar sentada a premisa de que a doutrina non pode aplicarse cando 
a primeira conduta do suxeito fose inválida, é dicir, estivese afectada dun vicio 
grave da vontade ou do consentimento, e puxemos de relevo que a apreciación de 
tales vicios debe ser efectuada con prudencia e sereno xuízo polos maxistrados. 
É dicir, somos partidarios de outorgar a posibilidade de alegar e probar o vicio 
padecido no momento de outorgar o acto, mais tamén nos pronunciamos en favor 
dunha apreciación estrita, senón restritiva, dos extremos fácticos que liberen do 
xugo asumido. O contrario significaría simplemente botar por terra con todo o 

139 Tribunal Supremo de España, Sala 1.ª, 17/7/95. Relator, Sr. Ortega Torres. La Ley 1995-3-617. 
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réxime legal pacientemente construído en materia de nulidades, prohibindo que 
quen participou dun acto alegue a existencia de calquera vicio que padecese a 
súa vontade. Ese proceder equivalería a reconducir a paus a realidade cara a un 
esquema mental predeterminado. E é verdade sabida que a realidade se empeña, 
mal que nos pese, en contrariar os preconceptos.

Ora ben, para encarar correctamente o tema debe facerse unha precisión previa: 
unha cousa é impugnar un acto viciado ou nulo e outra pretender volver sobre 
un acto confirmatorio dunha nulidade. Se un suxeito subscribe un contrato con 
outro e ese acto é nulo, pode libremente impugnalo sen que se lle poida impedir 
isto por aplicación da doutrina do venire contra factum. No entanto, se despois 
de subscrito o acto nulo ou viciado, coa súa conduta expresa ou tacitamente o 
confirma ou ratifica, alí si resulta de aplicación o estándar da veda da contradición.

O Tribunal Supremo de España ten dito reiteradamente que as accións rescisorias 
e de nulidade naturalmente implican a revogación de actos anteriores, todo o cal 
leva á conclusión de que ese principio de coherencia (a doutrina dos actos propios) 
nunca debeu amparar actos que pola súa ilicitude non deberon existir140. Demais 
está dicir que nos adherimos a este criterio, sen que isto implique validar abusos 
na formulación de defensas fundadas en nulidades, porque nese tema non cabe 
apartarse do principio xeral de que a boa fe e os actos propios son prismas de 
análise de condutas e non obstáculos infranqueables. Con todo, se despois do acto 
este é confirmado por accións ou manifestacións inequívocas da persoa a quen a 
nulidade prexudica, é obvio que non pode volver sobre os seus pasos. Sería unha 
terceira oportunidade e isto excede do razoable.

Serán os xuíces os que porán o límite entre o uso e o abuso en materia de alegación 
de nulidades, e por moito que se especule do punto de vista teórico, fatalmente 
se conclúe na práctica que o arbitrio –ou mellor, o tino– dos xuíces resulta 
insubstituíble nese mester. 

140 Sentenza do Tribunal Supremo de España do 30 de decembro de 1929 citada por PuiG brutAu, J. (1951) 
Estudios de derecho comparado. La doctrina de los actos propios. Barcelona, Ariel, p. 128.
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h) A doutrina non rexe a respecto de actos inconfirmables

Ben xulgou a xustiza española que «a doutrina dos actos propios –venire contra 
factum propium non valet–, para ser aplicable, require que os actos en que se apoie 
sexan lícitos e permitidos, e non é de aplicación cando se trata daqueles que fosen 
expresa e terminantemente prohibidos –ss. do 21 de xaneiro de 1922, 21 de xuño 
de 1945, 10 de novembro de 1958, 5 de marzo de 1966 (...)–, polo que resulta por 
tanto inaplicable cando se trata de actos xurídicos nulos de pleno dereito, incapaces 
de ser validados o emendados por actividades dos suxeitos intervenientes (...)»141.

Tamén no noso país se resolveu que «a regra venire contra factum constitúe un 
aforismo que se vincula ante todo coa imposibilidade de impugnar un negocio 
xurídico que se confirmou tacitamente, de onde deriva que non debe facerse xogar 
en supostos de actos inconfirmables»142.

Por caso, a doutrina dos propios actos non pode outorgar xuridicidade a un acto 
contraposto á moral e os bos costumes, o que é xa que logo inconfirmable143. Non 
corresponde validar que un acto sen remedio nulo por ilicitude ou inmoralidade do 
seu obxecto adquira efectos xurídicos por unha vía alternativa; en caso contrario, a 
conivencia entre dúas persoas ou a inadvertencia dunha virían ser a vía alternativa 
para que un acto tal adquirise efectos144.

141 Tribunal Supremo de España, Sala 6.ª, 15/7/86. Relator, José Moreno Moreno. Repertorio de Jurisprudencia 
de Aranzadi 1986-4149.
142 Cam. Nac. Fed. CC, Sala II, 17/6/980. El Derecho 90-601; Cám. Apels. Civ. e Com. de Neuquén, Sala 1, 
Voto do Dr. Juan Antonio Vergara del Carril. Peralta vs. Prov. del Neuquén. PS 1994-III-533/37 Sala 1, inédito.
143 Condorelli, E. J. L. (1993) «Etapa de verificación en el proceso concursal: la doctrina del acto propio y la 
verificación del crédito» Revista del Colegio de Abogados de La Plata 53, p. 83.
144 Cám. Apels. Civ. e Com. de Neuquén, Sala I, Voto do Dr. Juan Antonio Vergara do Carril, in re Peralta vs. 
Prov. del Neuquén. PS 1994-III-533/ 37 Sala 1, inédito.
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6. Observacións

A doutrina dos actos propios actúa como unha cuña de moralidade no universo 
xurídico, ás veces influído en exceso por unha consideración descarnadamente 
positivista das cuestións para resolver. En palabras de Galindo Garfias145:

A relación entre a moral e o dereito aparece claramente cando se considera que o 
ordenamento xurídico positivo ten como fundamento, e asemade como finalidade, a 
realización da xustiza que presupón unha adecuada harmonía que debe existir entre 
a orde nas relacións sociais e os fins da existencia humana mediante a suxeición da 
conduta do home e dos seus fins, ao deber de acatar a norma xurídica, principio que 
descansa nunha idea de valor.

Malia termos claro que o dereito non é pura moralidade nin puro sentido común, 
xulgamos que sen dúbida ten ou debe ter un importante compoñente de ambos, 
polo que non pode concibirse un dereito que sexa a negación mesma da moralidade 
ou unha afronta ao sentido común. Como dixemos nun voto da nosa autoría, o 
dereito é lóxica e sentido común, vestido de previsibilidade. Cando as solucións 
xurídicas adoptadas aparecen como ilóxicas ou carentes de sentido común é, 
sinxelamente, porque son incorrectas ou o operador xurídico fixo un deficiente 
labor hermenéutico ou de integración de textos146.

O bo dereito, aquel que emana de maneira prístina desa gran aurora luminosa 
que chamamos a codificación, onde reina a unidade, onde rexe o sistema e en 
que se reflicte a ars boni et aequi do vello Celso147, non pode edificarse desde 
unha confrontación frontal coa lóxica e co sentido común148. O bo dereito é un 
produto artesanal que só a intervención activa de bos xuíces pode facer realidade, 

145 GAliNDo GArfiAs, I. (1981) Estudios de derecho civil. México, UNAM, p. 362. 
146 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 17/04/2012. Llompart, Edna Haydee e outra vs. Trama 
Construcciones SRL e outros s/ danos e perdas. Exped. 425, ano 2011 CAT. Sist. Eureka. Voto do Dr. López 
Mesa.
147 cuADrADo iGlesiAs, M. (coord.) (1994) Código Civil, concordado y anotado. Madrid, Universitas.
148 Cám. Apels. Civ. e Com. de Trelew, Sala A, 17/04/2012. Llompart, Edna Haydee e outra vs. Trama 
Construcciones SRL e outros s/ danos e perdas. Exped. 425, ano 2011 CAT. Sist. Eureka. Voto do Dr. López 
Mesa.
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149 Ídem. 
150 Ídem. 
151 Ídem.

pois é decididamente contrario a aplicacións mecánicas de cartabóns teóricos ou 
criterios en exceso abstractos.

A lei é normalmente xeral e impersoal, polo que os xuíces deben convertela na 
súa aplicación a cada caso en concreta e persoal, so pena de tornarse ilexítima, 
pois os suxeitos xurídicos non poden ser xulgados sobre a base de abstraccións 
inasibles. Ergo, a xeneralidade e impersonalidade da lei debe transmutarse na súa 
aplicación a cada caso en concreción e personalidade dos seus mandatos, para 
permitir a súa aplicación ao caso e subministrar aos suxeitos xurídicos as pautas 
do camiño seguido polos xulgadores no seu razoamento. A unha persoa concreta, 
a un suxeito xurídico, non pode resolvérselle un preito ou unha reclamación se 
o mandato legal, abstracto e impersoal, non é traducido a outra clave, esta vez 
persoal e concreta e axustada aos feitos comprobados na causa. O labor dos xuíces 
ao fallaren consiste en devolverlle á lei todo o contido casuístico e concreto que 
perdeu ao ser elevada a norma xeral polo lexislador. Como xenialmente indicara 
o mestre Puig Brutau, «se xeneralizar é omitir, e lexislar é xeneralizar, xulgar é 
volver engadir parte, cando menos, do omitido»149.

É por isto que os xuíces non cumpren a súa función cando fallan sobre a base 
de xeneralidades, retrousos ou cartabóns, xa que ao actuaren así non concretan 
a lei xeral no caso particular, senón que ditan un pronunciamento igualmente 
xenérico e inasible. Os xuíces deben, ao fallaren, traducir a norma xeral a un 
rexistro particular, próximo aos feitos do caso resolto e confeccionado téndoos 
especialmente en conta150. Os maxistrados deben explicitar nos feitos dese caso 
o alcance e o significado da norma xeral, para demostrar que esta é aplicable aos 
feitos desa causa, porque cadran sen seren forzados nin torcidos no seu ámbito 
de aplicación lexítima. E deben facer unha hermenéutica razoable, lóxica, non 
forzada. O cambio de clave da norma –de xeral e abstracta a particular e concreta– 
é claramente o rol insubstituíble dos bos xuíces. Os xuíces non son uns ditadores 
de sentenzas, senón uns solucionadores de conflitos151.
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Cando un le solucións xurídicas alambicadas, difíciles de explicar, que trasfegan até 
o aborrecemento os arcanos do dereito para explicaren situacións que o bo sentido 
non logra comprender, isto significa normalmente que a faena hermenéutica fallou 
e que o resultado a que se arribou é ineficaz. O dereito debe conter un mínimo 
inescusable de sentido común e moralidade para ser tal. Por tanto, dereito, moral 
e sentido común deben ser harmonizados. Para a devandita harmonización entre 
dereito e moral, a doutrina dos actos propios, ben empregada e dentro das súas 
canles correctas, presenta unha funcionalidade excelsa. En certeiras palabras, o 
mestre De los Mozos expuxo o seguinte152:

(...) a boa fe serve como vehículo de recepción, para a integración do ordenamento, 
conforme a unha regra ético-material, da idea de fidelidade e crédito. Ora ben, isto 
cabe entendelo inadecuadamente de dúas maneiras distintas, ben co simplismo dos que 
cren que invocando a xustiza ou o dereito natural todo se resolve; ou ben co rigorismo 
lóxico-formal, propio do pandectismo, na técnica de colmar as lagoas do dereito posi-
tivo, crendo que os principios só constitúen unha mera xeneralización do ordenamento. 
A primeira correspóndese cun idealismo ético, carente de toda forza de convicción 
normativa polo seu carácter de abstracta xeneralidade. A segunda cómpre rexeitala 
tamén, pois non comprende que os principios acompañan as normas, na forma que 
dixemos, e derrúbase do todo cando hai que aplicar a boa fe, como mostra a experi-
encia da nosa tradición xurídica, en que se chegou a advertir que os principios, e moi 
en particular o da boa fe, penetran na realidade xurídica operativa por moi pechado e 
autosuficiente que se considere o «sistema», o mesmo que penetra a luz a través das 
celosías (...).

(...) hai demasiados perigos que asexan por todas as partes toda orde xurídica razoable, 
como amosa a constante manipulación das leis do mercado, o relativismo ideolóxico, 
a moral barata e o proclamar dereitos que non existen, mais non son un pesimista nin 
perdín por completo a fe na pureza dogmática, que será sempre válida como exercicio 
teórico, admitindo, porén, que pode equivocarse, mais coa convicción de que, sen 
dúbida, pode haber outros camiños para que dentro da orde xurídica se preserve 
a liberdade e se realice a xustiza. Polo mesmo que, por enriba de todo, creo que a 
verdade e o ben son posibles a pesar da estupidez humana (...) o que achega a verdade 

152 De los Mozos, J. L. (2005) «Prólogo» en Ordoqui Castilla, G. La buena fe contractual. Montevideo, Foro 
Universidad Católica del Uruguay, p. 20.
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ás cousas cognoscibles é a idea do ben, base e fundamento de toda ética (...) existen 
valores incondicionados, que poden ser coñecidos por todos e, por tanto, hai unha 
verdade; eses valores reúnense na elevación do que se chama o ben, e que este ben 
pode realizarse na vida do home, segundo as posibilidades dadas en cada caso (...) ou 
ben se identifica co divino, mais, por outra parte, a súa realización leva o home á súa 
propia humanidade, ao dar lugar á virtude, a cal representa vida perfecta, liberdade e 
beleza. Todo isto ten validez para sempre, mesmo para o día de hoxe.

Só nos queda por agregar a tan intelixente idea, que facemos nosa, que a doutrina 
dos actos propios –ben aplicada– cumpre un rol augusto na salvagarda valorativa 
dun dereito outrora pretendidamente neutro en materia axiolóxica, o que resulta 
inaceptable nos nosos días.
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Resumo

Que o mar é un xerador de riqueza é algo que ninguén dúbida: foino no pasado, éo no 
presente e serao, probablemente aínda máis, no futuro. E para afirmar que Europa é un 
continente marítimo, abonda o seguinte dato: «o 90% do comercio exterior da Unión 
Europea e máis do 40% do seu comercio interior efectúase por mar» (Comisión Europea, 
2006).

Neste contexto Galicia é líder en xente de mar: pesca e transporte marítimo. Conta cunha 
das sete escolas técnicas superiores de Náutica e Máquinas que existen en España. O 23 
de outubro de 1549 o Concello da Coruña, por orde do rei Filipe II, acordou crear unha 
Cátedra de Gramática e Estudos do Mar. Desde entón, esta cidade formou oficiais da 
mariña mercante de recoñecido prestixio no mundo marítimo. Por outra banda, Galicia 
achega máis da metade do emprego pesqueiro de España e un 10% do conxunto da Unión 
Europea (UE). Con case 6000 embarcacións –pesca máis acuicultura–, a frota pesqueira 
galega supón o 48% do total nacional en 2013. Canto á súa dependencia social, poden 
resaltarse vilas como Bueu ou Ribeira, onde o emprego pesqueiro representa o 30% da 
poboación ocupada, que chega a valores do 60% na Illa de Arousa.

Ora ben, os traballadores do mar non gozan dos mesmos niveis de protección que os 
do resto de actividades no tocante ás relacións laborais. O efecto máis inmediato disto 
é a falta de man de obra cualificada; e o seu efecto máis pernicioso, a perda de saúde 
dos traballadores. Como veremos ao longo deste traballo, a xente de mar desenvolve a 
súa xornada nunhas condicións realmente moi difíciles, nun medio inhóspito, agresivo 
ás veces. Unha mellora nas condicións laborais faría, sen dúbida, máis seguro e máis 
atractivo o traballo no mar, preocupacións ambas tanto das Nacións Unidas como da UE.

Co obxectivo de abrir unha xanela, actualizada con data de 2013, a estas peculiares 
condicións de traballo que pola súa vez son condicións de vida, e facendo énfase no máis 
mellorable –lugares de traballo, ruído, enfermidades profesionais, vibracións, estatísticas, 
sinistralidade–, pomos ao día as distintas publicacións sobre o tema, case sempre 
acompañados por excelentes colegas investigadores. Todas elas tratan sobre a seguridade 
e a saúde laboral da xente de mar desde distintas perspectivas: profesional, xurídica, 
preventiva, científica...

Palabras chave: sector marítimo, xente de mar, condicións de traballo.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 279-309

XENTE DE MAR, XENTE PROTEXIDA? 281

Abstract

Nobody doubts that the sea is a source of wealth: it has been in the past, it is in the present 
and it will be, probably even more, in the future. Europe is a maritime continent: 90 % of 
European Union foreign trade and more than 40 % of its domestic trade is carried out by 
sea (European Commission, 2006).

In this context Galicia is a leading region in sea workforce both in fishing and maritime 
transport sectors. One of the seven Spanish High Technical Colleges of Nautical Sciences 
and Marine Engineering is settled in Galicia. On October 23, 1549 La Corunna city 
council, by order of King Philip II, agreed to create a Chair of “Grammar and Sea 
Studies”. Since then, this city has educated and trained Merchant Marine Officers that 
are highly recognized in the maritime world. Also, Galicia provides more than a half of 
the Spanish fishing employment and 10 % of the European Union one. With almost 6,000 
ships (devoted to fishing and aquiculture), the Galician fishing fleet is 48 % of the national 
fishing fleet (2013). With regard to its social value, Bueu and Ribeira are two examples 
of towns where fishing employment represents 30 % of the working population, coming to 
values of 60 % in Illa de Arousa town.

But sea workers have not the same levels of occupational protection than the rest of 
working activities. The most immediate effect is the lack of skilled workforce; the most 
harmful one is the loss of workers’ health. We will see in this work that sea workers develop 
their working activities in very hard working conditions, in an inhospitable and sometimes 
aggressive environment. Improvements in these working conditions would undoubtedly 
make the work at sea safer and more attractive. These are both concerns of United Nations 
and European Union.

With the purpose of reviewing the state of the art, this author shows the characteristic 
working and living conditions, emphasizing those improvable aspects (workplaces, noise, 
occupational diseases, vibrations, statistics and accident rates). In addition, several 
publications carried out on this topic are updated. All these publications are related to 
Occupational Safety and Health of sea workers from several perspectives such as the 
professional, juridical, preventionist and scientific ones.

Keywords: Maritime sector, Sea workers, Working conditions.
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1. Introdución

O Libro Verde «Cara a unha futura política marítima da Unión: perspectiva europea 
dos océanos e os mares» da Comisión Europea (2006), cuxo obxectivo é aplicar 
o concepto de desenvolvemento sustentable á explotación dos recursos dos mares 
e os océanos mediante a conciliación das súas dimensións económica, social e 
ambiental, inscríbese na mesma liña que a Estratexia de Lisboa. As actividades 
marítimas constitúen un dos ámbitos esenciais da Estratexia de Lisboa pola 
importancia que ten a economía marítima. Segundo unha estimación, os sectores 
relacionados coa explotación dos mares representan entre o 3% e o 5% do PIB da 
UE, que ocupa o primeiro lugar mundial no transporte marítimo.

Ora ben, este libro verde tamén expuxo o problema da exclusión dos sectores 
marítimos dalgúns aspectos da lexislación social e laboral europea, dunha parte; 
e, da outra, o problema da necesidade de responder á escaseza de man de obra 
cualificada. Na Resolución do Parlamento Europeo do 11 de xullo de 2007, 
sobre a reforma do dereito laboral ante os retos do século XXI [2007/2023(INI)], 
pídese «que todos os traballadores gocen do mesmo nivel de protección e que 
determinados grupos non queden excluídos por defecto do nivel de protección 
máis amplo, como ocorre a miúdo cos mariños, os traballadores a bordo de buques 
e os traballadores en mar aberto (offshore)»; e lémbrase que o Comité Económico e 
Social Europeo sinala «a exclusión dos pescadores e a xente de mar da lexislación 
social europea relativa a determinados aspectos (por exemplo, a Directiva sobre 
despedimentos colectivos, o traspaso de empresas, a información e consulta e o 
desprazamento de traballadores no marco dunha prestación de servizos)».

O 10 de outubro de 2007 a Comisión Europea acordou a Comunicación da 
Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social 
Europeo e ao Comité das Rexións «Reavaliación da normativa social con vistas a 
máis e mellores postos de traballo no sector marítimo na UE», COM(2007) 591 
final, co propósito, entre outros, de «examinar se a actual lexislación comunitaria 
garante niveis de protección suficientes aos traballadores do mar e se esta 
protección pode mellorarse para facer que o sector marítimo europeo resulte máis 
atractivo para os demandantes de emprego, sen debilitar a súa competitividade». 
Resaltaba a Comisión que o que estaba en xogo nos ámbitos económico e social 
era considerable. Xa en 2005 se calculaba que o número total de traballadores 
marítimos procedentes da EU-27 ascendía a 204 400, e o número de pescadores 
empregados na EU-25 oscilaba aproximadamente entre 190 000 e 195 000. Varias 



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 279-309

XENTE DE MAR, XENTE PROTEXIDA? 283

contribucións á consulta confirmaron a escaseza de persoal cualificado para 
equipar os buques europeos.

Entre os diversos aspectos que trata a mencionada comunicación, co propósito 
de garantir os niveis de protección da xente de mar e de facer máis atractivo o 
traballo no mar destaca, ao noso xuízo, a referencia á lexislación en seguridade 
e saúde dos traballadores do mar. A propia Comisión recoñece que a lexislación 
comunitaria en materia de seguridade e saúde laboral é de aplicación «a todos os 
sectores de actividades, públicas ou privadas» de acordo co establecido no art. 2.1 
da Directiva 89/391/CEE do Consello, do 12 de xuño de 1989, relativa á aplicación 
de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde dos traballadores 
no traballo. Así mesmo, recoñece para os traballadores do sector marítimo «o 
dereito aos mesmos niveis de protección que os traballadores dos outros sectores». 
Aínda que a Comisión recoñecía que soamente dúas das 28 directivas que en 2007 
regulaban esta materia non eran de aplicación, veremos que moitas outras non 
logran alcanzar unha implantación satisfactoria no sector marítimo.

Conclúe a Comisión o seguinte:

A análise realizada nesta comunicación pon de manifesto que non se xustifica 
plenamente a exclusión destas profesións do ámbito de aplicación dalgunhas directivas, 
na medida en que as devanditas exclusións non parecen contribuír á aplicación de 
solucións específicas máis adaptadas á situación concreta destes traballadores. (...)

Nos casos en que existan razóns de peso para manter as exclusións ou excepcións 
existentes, conviría examinar se unha lexislación da UE específica do sector sería o 
mellor medio de lles garantir ás profesións marítimas o mesmo nivel de protección do 
que se benefician outros traballadores en virtude da Directiva xeral.

Máis tarde, en xaneiro de 2009, a Comisión Europea adoptou a Comunicación da 
Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social 
Europeo e ao Comité das Rexións «Obxectivos estratéxicos e recomendacións 
para a política de transporte marítimo da UE até 2018», COM(2009) 8 final, do 
21 de xaneiro. Resalta a Comisión tanto o liderado mundial da UE no transporte 
marítimo –controla o 41% da frota mundial en TPM–, e a necesidade de mantelo, 
como a escaseza de mariños europeos, «o que supón unha ameaza á masa crítica 
de recursos humanos que son necesarios para a competitividade das industrias 
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marítimas en xeral». Por iso hai un interese xenuíno da UE en reforzar o atractivo 
das profesións marítimas para os europeos.

De feito non só é a UE a preocupada polas condicións laborais da xente de mar e 
pola falta de man de obra cualificada, tamén as Nacións Unidas, en concreto o seu 
organismo especializado, a Organización Marítima Internacional (OMI), o está, 
como o demostran as súas actuacións paralelas:

a) En 2005, a International Shipping Federation (ISF) e o Baltic and International 
Maritime Council (BIMCO) publicaron conxuntamente un informe moi 
completo –datos de oferta e demanda– sobre a evolución da man de obra 
de mariños na escala mundial. En 2010 realizouse unha nova actualización 
do devandito estudo (BIMCO/ISF, 2010), que estimou un déficit de 10 000 
oficiais, unha cifra que se considerou no seu momento «xa moi seria».

b) No verán de 2008, atinxido o punto intermedio entre o informe de 2005 e 
a actualización prevista en 2010, encargouse un novo informe á firma de 
recoñecido prestixio Drewry Shipping Consultants, cuxo resultado foi claro: 
o déficit de oficiais en todo o mundo estimábase nunhas 34 000 persoas. De 
igual maneira, sobre a base das proxeccións de crecemento da frota, en auxe 
desde 2004, e asumindo que a oferta de oficiais ía continuar incrementándose, 
este informe predixo que en 2012 o déficit chegaría até as 83 000 persoas.

c) En novembro de 2008 o secretario xeral da OMI anunciou o lanzamento 
da campaña «Embarca!» (Go to sea!), en que colaboraron a Organización 
Internacional do Traballo (OIT), a International Chamber of Shipping (ICS), 
ISF, BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO e a Federación Internacional 
de Traballadores do Transporte (ITF), cun claro obxectivo: «atraer novos 
mariños á profesión e conservar os mariños en servizo na mariña mercante».

d) O 20 de febreiro de 2009 o secretario xeral da OMI publicaba na revista 
Lloyd’s List as súas previsións para o ano nun artigo titulado «2009: A Year 
of Challenge and Opportunity». Nel incidía sobre o déficit de mariños:
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Un problema que me preocupa moito é o xa existente e futuro déficit dos mariños, 
especialmente oficiais, que xa alcanzou proporcións moi significativas e que seguirá 
aumentando no futuro. A menos que se tomen con urxencia medidas drásticas e de 
forma continuada, o transporte marítimo está a aproximarse rapidamente a un punto 
crítico.

e) O ano 2010 foi declarado «Ano do Mariño» polo Consello da OMI por 
proposta do seu secretario xeral. O tema foi elixido para darlles tanto á OMI 
como á comunidade marítima internacional a oportunidade de brindaren 
tributo aos mariños do mundo pola súa contribución única á sociedade e 
en recoñecemento dos riscos a que están expostos na execución dos seus 
deberes, e todo iso, a miúdo, nun contorno hostil. Non obstante, o festivo do 
día, o secretario xeral da OMI expresou tamén a súa profunda preocupación: 
«o verdadeiro perigo a que se enfrontan 1,5 millóns de mariños de todo o 
mundo (...) radica na realidade, xa predita, da redución dos oficiais a bordo 
dos buques e que insta, de forma urxente, a evitar o regreso ás épocas en que 
os buques estaban dirixidos por persoal que non era competente». En 2010 
(BIMCO/ISF, 2010), a demanda mundial de mariños era de 637 000 oficiais 
e de 747 000 mariñeiros.

Algunhas propostas da OMI e da UE:

a) O aumento do recrutamento de mariños, non só difundindo os beneficios e 
as vantaxes da mariña mercante como unha opción profesional de primeira 
clase para a xente nova, senón tamén previndo actuacións que puideren ter 
un efecto negativo sobre a forza laboral do sector, como certa tendencia 
a criminalizar os mariños. O caso do capitán Mangouras pode ser un bo 
exemplo, e por causa deste feito e outros similares, a OMI, xunto co Consello 
de Administración da OIT, publicou o 9 de febreiro de 2006 a Resolución 
A.987(24), adoptada o 1 de decembro de 2005. Directrices sobre o trato 
xusto da xente de mar en caso de accidente marítimo. De entre as súas 
consideracións iniciais, podemos resaltar a seguinte relacionada con este 
artigo:

PREOCUPADOS ASÍ MESMO porque estes casos teñen un efecto negativo na moral 
da xente de mar, no interese que a profesión da mariñeiría pode espertar na xente nova 
e na contratación desta, así como na capacidade do sector para reter a xente de mar que 
xa exerce esta profesión (...).
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b) A dispoñibilidade dun número axeitado de centros de formación de calidade, 
que resulta esencial para que haxa suficientes mariños cualificados. A 
responsabilidade recae principalmente nos gobernos. Se non se ofrecen 
recursos tanto económicos como humanos, a capacidade do sector para 
formar os seus profesionais adecuadamente verase limitada.

c) A mellora e promoción da imaxe da profesión con incentivos para as empresas 
ofreceren máis prazas de formación a bordo –as existentes son insuficientes–, 
visitas escolares a buques atracados ou transbordadores en navegación etc., 
co fin de fomentar a profesión da mariñeiría e promover a carreira profesional 
das mulleres neste sector.

d) A reflexión sobre as causas das reticencias da xente nova fronte á escolla da 
profesión da mariñeiría, en que talvez inflúan, en certa medida, lexislacións 
e prácticas recentes que, dunha parte, poden disuadir a xente nova de facerse 
mariña; e, doutra, poden inducir os mariños en servizo a abandonaren o 
oficio.

e) Un maior empeño por parte das empresas navieiras, que son as primeiras 
en sufriren este problema e deben ser tamén as primeiras en contribuíren a 
remedialo, na procura dunha solución á escaseza de mariños. Cómpre que o 
sector intensifique os seus esforzos para mellorar a súa imaxe e as condicións 
sociolóxicas –equilibrio entre traballo e vida persoal– e económicas que fan 
pouco atractiva a profesión de mariño/a.

f) O sector navieiro debe analizar en detalle os estilos de vida actuais e tomar 
medidas para que a vida dos mariños sexa máis parecida á que gozan en terra, 
o que probablemente podería conseguirse acurtando os períodos de embarque; 
ofrecendo contratos a longo prazo, vacacións pagas e seguridade social; 
mellorando as comunicacións, incluído o acceso á internet; concedendo un 
trato máis humano aos mariños etc.

g) O apoio económico do sector para crear e fomentar centros de formación, alén 
de manter os xa existentes. Neste contexto, as empresas deberían entender o 
período de formación en terra como tempo «de servizo» en lugar de como 
tempo de «permiso en terra».
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h) A promoción da profesión de mariña entre a poboación feminina. Tamén 
deben tomarse medidas para que os espazos de aloxamento e o ambiente a 
bordo sexan máis agradables para as mulleres.

i) A mellora da percepción pública da imaxe do transporte marítimo e as 
carreiras no mar, así como o uso das TIC para mellorar a calidade da vida no 
mar.

j) A revisión do marco regulamentario laboral marítimo tanto europeo como 
internacional –a International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) e os convenios da 
OIT– para facer posibles máis e mellores empregos no mar.

Cómpre termos en conta que o devandito marco acaba de ser modificado: o STCW, 
revisado en Manila en 2010, entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2012; e o Convenio 
sobre o traballo marítimo (MLC), de 2006, da OIT entrou en vigor o 20 de agosto 
de 2013.

No apartado relativo a «facer máis atractivo o traballo no mar» propomos os 
seguintes campos de actuación:

a) Condicións de traballo

Seguridade e saúde laboral, tipo de contrato, ritmo e xornadas de traballo, tempos 
de campaña e de vacacións, mantemento e xestión, buque en porto, selección de 
persoal, estilos de mando, imaxe da propia compañía etc.

b) Condicións sociolóxicas

Por unha banda todo o relacionado co benestar a bordo: habitabilidade, tempos 
de descanso e alternativas de lecer, relacións humanas, alimentación, ruídos, 
vibracións... E, doutra, a relación co persoal de terra, como di a OMI, «concedendo 
un trato máis humano» aos mariños: recoñecemento do traballo ben feito, respecto 
das vacacións, comprensión dos seus problemas, visitas a bordo e sensación de  
ser parte dun proxecto.
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Así mesmo, unha política de promoción adecuada e coherente asegura as 
expectativas profesionais, e a formación continua axuda a medraren os mariños 
como persoas, algo imprescindible para a realización persoal e profesional.

c) Conciliación da vida profesional e familiar

Se xa en terra supón un problema importante, no mar cómpre facer o máximo 
esforzo. Este é un dos maiores inimigos da profesión, mais conta con alternativas 
de mellora: períodos máis curtos de campaña, xestión das vacacións, facilidades 
para o embarque de familiares e, sobre todo, facilidades de comunicación. Neste 
último aspecto, a internet revelouse como unha grande axuda.

d) Condicións económicas

É o outro grande inimigo da profesión e un factor importante, sen dúbida, que 
pode axudar a compensar a inevitable dureza da vida no mar.

e) Condicións de traballo: seguridade e saúde laboral

En liña coa UE e as Nacións Unidas, entendemos que unha mellora neste aspecto 
axudaría a facer máis atractivo o traballo no mar, máis competitivo o sector e máis 
seguros os seus protagonistas, a xente de mar.

2. Lugares de traballo

A Directiva 89/654/CEE do Consello, do 30 de novembro de 1989, relativa ás 
disposicións mínimas de seguridade e de saúde nos lugares de traballo, transposta 
ao dereito nacional español por medio do Real decreto 486/1997, do 14 de abril, 
polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares 
de traballo, exclúe no art. 1 do seu ámbito de aplicación «os lugares de traballo 
situados dentro dos medios de transporte» (1.2.a) e «os barcos de pesca» (1.2.d).

Os lugares ou centros de traballo conforman boa parte das condicións de traballo, 
e se entendemos por tales, entre outras, «as características xerais dos locais, 
instalacións, equipos, produtos e demais útiles existentes no centro de traballo» 
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comprenderemos por que esta foi a primeira das vinte directivas específicas 
desenvolvidas pola Comunidade Europea de acordo coa epígrafe 1 do art. 16 da 
Directiva 89/391/CEE do Consello, do 12 de xuño de 1989, relativa á aplicación 
de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde dos traballadores no 
traballo, coñecida tamén como directiva marco nesta materia.

Por tanto, o sector do transporte marítimo leva vinte e catro anos de atraso en 
relación co resto dos sectores, co agravante no caso español de que a anterior 
normativa vixente sobre os lugares de traballo, o título II da Ordenanza xeral de 
seguridade e hixiene no traballo de 1971, rotulado «Condicións xerais dos centros 
de traballo e dos mecanismos e medidas de protección», xa no seu día era de difícil 
aplicación nos buques. Algo se regula nos convenios da OIT sobre aloxamento da 
tripulación, e tamén no Convenio internacional para a seguridade da vida humana 
no mar ou Convenio SOLAS (acrónimo da denominación inglesa Safety of Life at 
Sea) da OMI (estabilidade, estanquidade, cuestións estruturais).

Para facernos unha idea da posible incidencia desta falta de normativa na 
sinistralidade laboral no sector tomaremos como referencia o Instituto Nacional de 
Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) (Nogareda Cuixart e Piqué Ardanuy, 
2004), que establece os seguintes riscos de accidente relacionados co lugar de 
traballo: caídas de persoas a distinto nivel; caídas de persoas ao mesmo nivel; 
caídas de obxectos por obxectos desprendidos; pisadas sobre obxectos; choques 
contra obxectos inmóbiles e choques contra obxectos móbiles. Estes conceptos 
supoñen máis dun terzo do total de accidentes con baixa e máis dun terzo do total 
de accidentes graves no transporte marítimo.

Como dano colateral deste baleiro legal cómpre sinalarmos a falta de referencia 
do sector da construción naval e a falta de referencia da Inspección de Traballo e 
Seguridade Social, como órgano coa función de vixilancia e control da normativa 
de prevención de riscos laborais, á hora de exercer as súas funcións na importación 
de buques de terceiros países, hoxe unha porta aberta á adquisición de buques  
low cost.

Aínda que é certo que a propia Comisión Europea recoñecía na citada COM 
(2007) 591 final que, das vinte e oito directivas que regulaban a seguridade e 
a saúde laboral en 2007 –hoxe son algunhas máis–, a referente aos lugares de 
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traballo era unha das dúas que non se aplicaban ao sector do transporte marítimo, 
non debemos esquecer os compromisos dos estados membros, como o Estado 
español, adquiridos de forma individual coa Convención das Nacións Unidas sobre 
o dereito do mar, que no art. 94.1, sobre os deberes do estado do pavillón, dispón o 
seguinte: «Todo estado exercerá de maneira efectiva a súa xurisdición e control en 
cuestións administrativas, técnicas e sociais sobre os buques que enarboren o seu 
pavillón». No art. 94.3 establece, ademais, que: «Todo estado tomará, en relación 
cos buques que enarboren o seu pavillón, as medidas necesarias para garantir a 
seguridade no mar no que respecta, entre outras cuestións, a: (...) b) A dotación 
dos buques, as condicións de traballo e a capacitación das tripulacións, tendo en 
conta os instrumentos internacionais aplicables».

No sector marítimo-pesqueiro a situación non é moito mellor. En efecto, aínda 
adoptada a Directiva 93/103/CE do Consello, do 23 de novembro de 1993, relativa 
ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde no traballo a bordo dos buques 
de pesca, a súa efectividade é máis ben precaria por varias razóns. A primeira, e 
máis importante, é o ámbito de aplicación: buques novos (> 1995) de 15 m ou máis 
de eslora e buques existentes de 18 m ou máis de eslora (art. 2). As estatísticas de 
2012 (Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, s. d.) mostran 
que en Galicia entre o 89% (15 m) e o 91% (18 m) da frota queda fóra do ámbito 
de aplicación desta directiva.

A exclusión dos buques de pequeno tamaño do ámbito de aplicación da Directiva 
93/103/CE xustifícase, en palabras da Comisión, «polo grave impacto económico, 
incluídas as cargas administrativas suplementarias, que xeraría a aprobación da 
devandita directiva para os buques pequenos. Convén, entre tanto, atopar unha 
solución ao alto nivel de accidentes laborais no sector pesqueiro».

Como diciamos, algo regula a OMI por medio do Convenio SOLAS, mais o seu 
ámbito de aplicación son os buques mercantes en viaxes internacionais, maiores 
de 500 TRB; quedan excluídos os buques pesqueiros salvo o capítulo V, relativo á 
seguridade na navegación. Estes últimos contan con algunha regulamentación para 
buques pesqueiros maiores de 24 m de eslora (só un 3% da frota da UE), como 
o Convenio Internacional de Torremolinos 77/93 para a seguridade de buques 
pesqueiros, ou o Código de seguridade para pescadores e buques pesqueiros 
elaborado en 2005 pola OIT, a OMI e a FAO; ora ben, a regulamentación entre os 
15 e 24 m de eslora (un 4% da frota galega) é «pobre e imprecisa» e por baixo dos 
15 m de eslora (o 89% da frota galega) «está aínda todo por facer».



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 279-309

XENTE DE MAR, XENTE PROTEXIDA? 291

En todo caso, debemos lembrar que o lugar de traballo, o buque, é así mesmo 
lugar de vivenda (transporte marítimo e pesca de altura e de gran altura).

3. Pantallas de visualización de datos

A Directiva 90/270/CEE do Consello, do 29 de maio de 1990, referente ás 
disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas ao traballo con equipos 
que inclúen pantallas de visualización, establece no art. 1.3: «Esta directiva non se 
aplicará a: (...) b) os sistemas informáticos embarcados nun medio de transporte». 
Trátase da outra directiva, xunto coa de lugares de traballo, que a CE recoñecía na 
COM(2007) 591 final como non aplicable ao sector marítimo.

Lonxe de pensar que esta directiva non se aplica aos traballadores do mar pola 
escasa repercusión das pantallas de visualización de datos na súa saúde, coidamos 
que as oscilacións do posto de traballo, as trepidacións que afectan ao equipo e 
aos usuarios, as variacións de frecuencia e/ou intensidade da corrente eléctrica, os 
efectos engadidos do ruído ambiental, as limitacións de espazo e as dificultades 
para implementar unha ergonomía adecuada reclaman unha regulación específica 
para preservar a saúde destes usuarios atípicos. Pasaron vinte e tres anos desde a 
publicación da Directiva 90/270/CEE e cando menos seis oficiais en cada buque 
mercante levan da cabo boa parte da súa xornada laboral –as gardas– nunha 
interface usuario-pantalla, e non pouco tempo pasan traballando con unha, así 
mesmo, os patróns da pesca.

4. Xornada laboral

Deixando de parte os baleiros legais, pásase agora a comentar a normativa vixente 
xeral e específica que, malia todo, non logra alcanzar os obxectivos desexados á 
hora de harmonizar as condicións de traballo da xente de mar coas do resto dos 
sectores. En primeiro lugar trataremos a relativa á xornada laboral ao entendermos 
o seu indiscutible peso sobre a fatiga, e xa que logo, sobre a sinistralidade laboral 
do sector.

É ben coñecido, e aplicable a todas as actividades laborais, que as xornadas 
excesivamente longas poden provocar fatiga. É así mesmo coñecido que a fatiga 
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se manifesta como unha diminución da capacidade de resposta e/ou de acción 
física e mental das persoas, neste caso, dos traballadores. É por iso que a fatiga se 
converteu nun factor de risco de accidentes que preocupa tanto ao mundo laboral 
marítimo como ao terrestre no ámbito nacional e internacional, no que atinxe 
tanto á seguridade e a saúde no traballo como á seguridade na navegación. A fatiga 
laboral é un dos principais factores de risco de accidentes no mundo laboral e é o 
principal factor de risco de accidentes no sector do transporte.

Con todo, alén da fatiga, no mundo laboral marítimo as xornadas demasiado longas 
van acompañadas doutro factor de risco de accidentes: a multifuncionalidade. En 
efecto, a ordenación do tempo de traballo no mar determina a composición das 
tripulacións: a maior xornada laboral permitida, maior redución das tripulacións 
e, por tanto, maior funcionalidade dos traballadores.

Exporemos unha breve síntese da evolución da normativa sobre a xornada laboral 
no transporte marítimo. Ademais comprobaremos que aínda que a xornada laboral 
no transporte marítimo está regulada, a súa regulación difire, e non pouco, entre 
uns e outros países da nosa contorna próxima por causa de transposicións sui 
generis das directivas comunitarias. Partamos do Convenio 180 da OIT sobre as 
horas de traballo a bordo e a dotación dos buques, C180, de 1996, cunha filosofía 
clara: «regular a xornada laboral a bordo dos buques para evitar a fatiga e dotar 
os buques dunha tripulación acorde en número ás súas propias circunstancias».

Posteriormente, en Europa entra en vigor a Directiva 1999/63/CE do Consello, 
relativa ao Acordo sobre a ordenación do tempo de traballo da xente de mar 
subscrito pola Asociación de Armadores da Comunidade Europea (ECSA) e a 
Federación de Sindicatos do Transporte da Unión Europea (FST), do 21 de 
xuño de 1999, «tendo en conta o Convenio 180 da OIT» (considerando 4.º). Así, 
esta directiva recolle maioritariamente o espírito do C180, agás no punto 6 da 
cláusula 5, ao establecer o seguinte: «Sempre que se respecten os principios xerais 
en materia de protección da saúde e a seguridade dos traballadores (...) poden 
permitirse dispensas (sobre as 14 horas diarias e as 72 horas semanais) (...) mais 
poderán ter en conta períodos de permiso máis frecuentes ou máis longos (...) 
en buques que efectúen travesías de curta duración». En todo caso non debemos 
esquecer que a fatiga é algo que non entende de acordos bilaterais, contractuais 
ou colectivos. A fatiga é un dano, físico e psíquico, á saúde dos traballadores que 
a sofren, que non permite que se pospoña para períodos de permiso máis longos. 
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Sen entrarmos en máis discusión e desde o punto de vista preventivo, a solución 
dos permisos máis frecuentes só sería aceptable con reservas.

Ademais, o ámbito de aplicación da Directiva 1999/63/CE deixa moitos dos 
países da UE nunha situación un tanto incómoda ao quedar fóra do seu amparo 
unha boa parte das respectivas frotas, a de pavillón de conveniencia. Os pavillóns 
de conveniencia poden ser unha solución económica, mais supoñen un retroceso, 
no tocante á UE, das condicións de traballo.

Posteriormente España regulou o tempo de traballo no mar por medio do 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 
no mar. Por suposto, na súa exposición de motivos toma como referencias o C180 
da OIT e a Directiva 1999/63/CE. O Real decreto 285/2002 deixa claro o seu 
propósito: «mellorar a seguridade e a saúde dos traballadores do mar», aínda que a 
realidade é que non se parece moito á Directiva 1999/63/CE, e podería entenderse 
que entra en contradicións co C180: exclúe os capitáns do ámbito de aplicación 
(art. 15.2); e fai excepcións da xornada laboral por operatividade comercial 
do buque (art. 16) e navegación de cabotaxe (art. 17), así como por tempo de 
exercicios obrigatorios fóra da xornada laboral (art. 17.2) etc.

Así e todo, a incompatibilidade coa filosofía do C180 céntrase na interpretación 
dos artigos 4 e 5 deste convenio: mentres que a OIT vira á volta do artigo 4, 
xornada laboral de oito horas cun día de descanso semanal e cos días de descanso 
que corresponderen aos días festivos oficiais, o Real decreto 285/2002 xira arredor 
do artigo 5, polo que o número máximo de horas de traballo non excederá de 14 
horas ao día nin 72 horas semanais. Depende de se nos baseamos no artigo 4 
ou no artigo 5 para interpretar o punto 2 do art. 11 do C180: «ao determinar, 
aprobar ou revisar os niveis de dotación, a autoridade competente terá en conta: 
a necesidade de evitar ou reducir ao mínimo, na medida do posible, o exceso de 
horas de traballo, de garantir un descanso suficiente e de limitar a fatiga».

Debemos entender que ao determinar, aprobar ou revisar os niveis de dotación, a 
autoridade competente terá en conta o exceso de horas de traballo conforme ao 
artigo 4, de oito horas diarias, e non conforme ao artigo 5, que marca un máximo 
de 14 horas nun día, todo iso co fin de garantir un descanso suficiente e limitar a 
fatiga.
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Posteriormente, o 7 de xaneiro de 2004, España ratificou o C180 da OIT sobre as 
horas de traballo a bordo e a dotación dos buques, de 1996.

5. Ruído

Os buques son os artefactos máis grandes dotados de movemento construídos 
polo ser humano. Non todos son iguais, mais comparten certas semellanzas a 
respecto do asunto da epígrafe: o ruído.

Os buques son medios de transporte e a lóxica da economía de escala marca certa 
tendencia ao aumento do seu tamaño. Van provistos de potentes motores, que os 
fan capaces de sucaren os mares con miles de toneladas nas súas adegas. A dureza 
do medio esixe dureza na súa construción, en aceiro, un magnífico transmisor do 
ruído e as vibracións. Ademais, cómpre contaren con motores auxiliares xeradores 
de corrente eléctrica; bombas para levar a cabo a súa operatividade: de descarga, 
sanitarios, sistema contra incendios, lastre e deslastre; instalacións varias: hidráu-
lica, pneumática, frigoríficas, calefacción, aire acondicionado etc. En definitiva, 
podemos definir o buque como unha instalación industrial con multitude de equi-
pos xeradores de ruído. Por último, a natural tendencia a reducir as lonxitudes dos 
eixes de cola sitúan a máquina principal na parte posterior do buque, a popa, xusto 
onde tamén se constrúe a habilitación e os aloxamentos, o que permite un maior 
aproveitamento da capacidade de carga.

Pola súa banda, a tripulación traballa e vive no barco. No seu momento, os tripu-
lantes incorpóranse ao seu posto de traballo: ponte de navegación, máquinas, co-
ciña, cuberta, talleres... Despois do traballo, comparten o tempo cos compañeiros 
nas cámaras –comidas, lecer– e finalizan a xornada durmindo no seu camarote. 
Todo iso lévase a cabo ao redor da cámara de máquinas que, instalada na parte 
baixa do buque, o atravesa verticalmente ata botar os seus fumes pola cheminea. 
Dado que o buque non para, o traballo distribúese por quendas: unha parte da 
tripulación realiza unha xornada similar á de terra, de mañá ou de tarde, mais 
outra parte da tripulación traballa a quendas e en horario nocturno: de 00 a 04 h 
(e de 12 a 16 h), de 04 a 08 h (e de 16 a 20 h) e de 08 a 12 h (e de 20 a 24 h), e 
mentres uns traballan outros dormen. Isto é así durante unha media de 120 días, 
aos que suceden 60 días de vacacións.
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5.1. Efectos do ruído laboral

A exposición ao ruído no traballo pode ser prexudicial para a saúde dos 
traballadores. O efecto nocivo do ruído no traballo máis coñecido é a perda de 
audición (hipoacusia). Con todo, tamén pode aumentar a tensión e multiplicar o 
risco de sufrir un accidente. Vexamos algúns dos efectos enumerados pola Axencia 
Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (s. d.):

a) Diminución da capacidade auditiva.

b) Perda de audición: polo xeral, a perda auditiva como consecuencia do traballo 
é provocada por unha exposición prolongada a ruídos intensos. Este tipo de 
perda de audición é irreversible.

c) Acúfenos: son sensacións de zunido ou explosión que senten nos oídos. 

d) Tensión: o ruído no lugar de traballo, mesmo se non alcanza un nivel que esixa 
medidas para evitar a perda de audición, pode ser un factor de tensión, aínda 
que os seus efectos se deben polo xeral á combinación con outros factores.

e) Ototoxicidade: algúns produtos químicos danan o oído, e parece clara a sinerxía 
que se establece entre estes produtos ototóxicos e o ruído, ao potenciarse este 
último. Ademais, esta interacción fai rebaixar os valores límite admisibles 
de ambos os contaminantes e recoméndase unha especial atención á hora de 
efectuar a avaliación de riscos (art. 4 da Directiva 2003/10/CE).

 Entre os axentes químicos que podemos atopar nos buques e que son 
ototóxicos comprobados atópanse os disolventes e o monóxido de carbono. 
Así mesmo, algúns fármacos de uso corrente son ototóxicos (aspirina, 
antibióticos). A maiores, aspectos persoais dos traballadores poden facelos 
máis sensibles a estes efectos: causas xenéticas, idade, problemas renais ou 
hepáticos, deshidratación,etc.

f) Vibracións: é ben coñecida a sinerxía entre o ruído e as vibracións, ambos 
son compañeiros de viaxe a bordo dos buques mercantes «e recoméndase 
unha especial atención á hora de efectuar a avaliación de riscos» (art. 4 da 
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Directiva 2003/10/CE). Tampouco axuda o alto grao de humidade, presente 
en todo momento.

g) Seguridade no traballo: o ruído laboral, alén de supor un problema para a 
saúde, tamén o é de seguridade no caso da xente de mar, pois dificulta a 
comunicación, pode anular o son das alarmas, impide un descanso axeitado, 
favorece a aparición da fatiga e mesmo pode interferir na capacidade de 
lucidez para a toma de decisións, tal e como expresa a Resolución da OMI A 
468 (XII), do 19 de novembro de 1981. Código sobre niveis de ruído a bordo 
dos buques.

A Directiva 2003/10/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de febreiro 
de 2003, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á 
exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (ruído), veu 
paliar en parte o desolador panorama que presentaba a Directiva 86/188/CEE do 
Consello, do 12 de maio de 1986, relativa á protección dos traballadores contra 
os riscos debidos á exposición ao ruído durante o traballo no seu artigo 1.2: «Esta 
directiva aplicarase a todos os traballadores (...) con excepción dos traballadores 
da navegación marítima e da navegación aérea». E non dicía nada máis. Xa 
anteriormente, a Directiva 80/1107/CEE do Consello, do 27 de novembro de 1980, 
sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición 
a axentes químicos, físicos e biolóxicos durante o traballo, viña dicindo máis ou 
menos o mesmo tamén no seu art. 1.2: «Esta directiva non será de aplicación a: 
(...) a navegación marítima».

Así, a Directiva 2003/10/CE recoñece os especiais problemas do ruído a bordo 
dos buques, permite os estados membros disporen dun período transitorio para o 
persoal que navega en buques marítimos e recomenda as orientacións dadas pola 
Resolución da OMI A 468 (XII). Foi transposta ao dereito español mediante o 
Real decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguranza 
dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído. Neste 
real decreto faise uso do período transitorio, e estableceuse que o art. 8, sobre os 
límites de exposición, non sería de aplicación ao persoal dos buques mercantes até 
o 15 de febreiro de 2011 (oito anos despois). Canto á recomendación da Directiva 
sobre as orientacións do Código de niveis de ruído a bordo dos buques da OMI, 
non se menciona.
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Un par de meses antes desta data realizamos unha consulta ao INSHT, como 
sabemos órgano científico-técnico especializado da Administración xeral do 
Estado, desde onde se nos contestou que o citado organismo «non está a realizar 
ningún estudo relativo aos buques mercantes».

Do mesmo xeito que o das vibracións, o problema do ruído a bordo dos buques ten 
unha gran compoñente de tipo técnico-científico. Neste caso a Directiva 2003/10/
CE actúa cun bo criterio ao orientar os estados sobre as liñas de investigación 
que deben levarse a cabo: a Resolución A 468 (XII), da OMI, de que en concreto 
este autor resaltaría o capítulo 6, sobre o illamento acústico entre espazos de 
aloxamento, e o apéndice 3, relativo aos métodos que se suxiren para reducir a 
exposición ao ruído. Ese mesmo ano vía a luz o Convenio 155 da OIT sobre 
seguridade e saúde dos traballadores, C155, de 1981, que recoñece a posibilidade 
de exclusión total ou parcial de determinados sectores como o transporte marítimo 
ou a pesca. Xa o Convenio 148 da OIT sobre o ambiente de traballo (contaminación 
do aire, ruído e vibracións), C147, de 1977, establecía limitar o ruído a que están 
sometidas as tripulacións dos buques mercantes.

Por último, e como problema engadido para os mariños, coñécese a capacidade de 
recuperación do oído humano nos períodos en que non está sometido a niveis de 
ruído considerables. Estes períodos de descanso non o son tanto para os mariños, 
ao continuaren no centro de traballo unha vez finalizada a súa xornada laboral, e, 
xa que logo, o ruído a bordo tamén pode derivar nun problema de saúde ambiental, 
co engadido de non poderen beneficiarse da normativa que a respecto diso protexe 
en terra o resto de traballadores e cidadáns, a Directiva 2002/49/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 25 de xuño de 2002, sobre avaliación e xestión do 
ruído ambiental, que exclúe do seu ámbito de aplicación «o interior dos medios 
de transporte» (art. 2.2).

5.2. Efectos do ruído ambiental

A Organización Mundial da Saúde (OMS) sinala que o ruído ambiental pode ter, 
entre os seus efectos nocivos directos, alteracións do sono, efectos fisiolóxicos 
auditivos e non-auditivos –basicamente cardiovasculares–, interferencias na 
comunicación e malestar xeral. A exposición ao ruído ambiental non causa polo 
xeral perda auditiva inducida, agás no caso de exposición a niveis excepcionalmente 
elevados durante longos períodos de tempo (OMS, 2011).
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Pola súa banda, a UE, no Libro Verde «Política futura de loita contra o ruído», 
COM(96) 540 final, do 4 de novembro, e no tocante aos efectos non-auditivos, 
comenta que se escribiu moito sobre estes efectos, principalmente de tipo 
psicofisiolóxicos, do ruído. Os máis importantes maniféstanse a través de tensións 
fisiolóxicas e, en particular nos máis altos niveis, de reaccións cardiovasculares. 
Así mesmo, téñense observado e estudado efectos na saúde mental, e influencias 
no rendemento e a produtividade. En termos xerais, os coñecementos actuais 
permiten chegar á conclusión de que a exposición ao ruído ambiental actúa como 
fonte de tensión sobre a saúde, que pode medirse en termos de, por exemplo, 
presión arterial, ritmo cardíaco, vasoconstrición, niveis de segregación endócrina 
e porcentaxes de admisión en hospitais mentais. A UE non deixa lugar a dúbidas: 
«ningunha persoa debería estar exposta a niveis de ruído que poñan en perigo a 
saúde e a calidade de vida».

Segundo un informe da OMS (Coghlan, 2007): «Ao redor de sete millóns 
de persoas morren anualmente de enfermidades cardíacas en todo o mundo, e 
pode calcularse nunhas 210 000 as falecidas como consecuencia do ruído». Os 
científicos da OMS que levaron a cabo o estudo sinalan que a exposición a niveis 
de ruído de 50 dB ou máis abonda para orixinar problemas cardiovasculares. «Ata 
agora, o ruído foi como a cincenta entre os tipos de contaminación, sen que se lle 
prestase demasiada atención», declara o profesor Deepak Prasher, do University 
College de Londres e un dos autores do estudo.

A produción constante de hormonas do estrés pode causar no metabolismo 
humano alteracións de longa duración que poñen a vida en perigo, advirten os 
expertos. Velaquí un dato que apoia esta relación entre o ruído e os problemas 
cardiovasculares: no quinquenio 1999-2003 en España a porcentaxe de baixas 
laborais por problemas cardiovasculares, en relación co total de baixas, era catro 
veces superior no transporte marítimo que na media nacional; no quinquenio 
2006-2010, multiplícaa por cinco.

Un efecto menos específico, mais non por iso menos grave, do ruído ambiental é 
que simplemente perturba e molesta as persoas. A sensación de molestia resulta 
non só da alteración do sono e da interferencia na comunicación, senón tamén da 
sensación menos definida de perturbar e afectar todas as actividades, así como os 
períodos de descanso.
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Nun recente informe da OMS (2011) para a Comisión Europea asegúrase que 
todos os anos se perde en Europa máis dun millón de anos potenciais de vida sa por 
culpa de enfermidades e discapacidades relacionadas co exceso de ruído. Insístese 
en que os niveis de ruído non deberían exceder os 40 dB (A) para garantir un sono 
reparador –a UE e a OMS constatan que as perturbacións do sono empezan con 
niveis de ruído de 30 dB (A)–, e séguese coas investigacións para establecer o 
límite para unha media de 24 horas. Este último informe debería estar finalizado 
para 2013, ano en que está prevista unha revisión da Directiva 2002/49/CE. Sen 
dúbida vai constituír un valor de referencia para o transporte marítimo.

5.3. Enfermidades profesionais causadas polo ruído

Xa no Convenio 121 da OIT, sobre as prestacións en caso de accidentes do 
traballo e enfermidades profesionais, C121, de 1964, se recoñecía a afección 
auditiva causada polo ruído como enfermidade profesional asociada a «todos 
os traballos que expoñan ao risco considerado». Máis recentemente, en 2002, a 
Recomendación 194 da OIT sobre a listaxe de enfermidades profesionais (revisada 
en 2010) establecía como tal a deterioración da audición causada polo ruído. En 
concreto, sobre o ruído a bordo, a OIT na Encyclopaedia of Occupational Health 
and Safety (OIT, s. d.), recoñece para todos os buques unha presión acústica 
excesiva e prolongada.

Pola súa banda, a Recomendación 2003/670/CE da Comisión, do 19 de setembro 
de 2003, relativa á listaxe europea de enfermidades profesionais, recoñecía como 
tal a hipoacusia ou xordeira provocada polo ruído lacerante, e canto ás actividades 
asociadas, dicía o seguinte: «As enfermidades enumeradas nesta listaxe deben estar 
directamente ligadas coa actividade exercida». Con base nesta recomendación, en 
España publicouse o Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro, polo que se 
aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e 
se establecen criterios para a súa notificación e rexistro, en que se recoñece como 
tal a hipoacusia ou xordeira provocada polo ruído, e, entre outras actividades, 
recoñécense os traballos en salas de máquinas de navíos.

Non é doado de entender que o problema do ruído a bordo non se faga extensible 
a toda a tripulación dos barcos, máxime tendo en conta que pode haber tripulantes 
expostos a maiores niveis de decibelios de exposición diaria que os traballadores 
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das salas de máquinas. A distribución clasista da habilitación nos barcos fai que 
calquera oficial de máquinas traballe na sala de máquinas oito horas con equipos de 
protección individual atenuantes do ruído, descanse oito horas e durma outras oito 
horas nas cubertas altas, máis afastadas do foco emisor; con todo, os subalternos, 
con independencia do seu posto de traballo a bordo, descansan e dormen nas 
cubertas baixas, xunto ao foco emisor.

A maiores, o Real decreto 1299/2006, na mesma epígrafe de «Hipoacusia ou 
xordeira provocada polo ruído» recoñece os traballos con motores diésel, en 
particular nas dragas e os vehículos de transporte de ruta, ferroviarios e marítimos.

Seguindo co sector do transporte marítimo, e relacionado coas enfermidades 
profesionais, está pendente por falta de estudos o tratamento das enfermidades 
causadas polas radiacións. Con respecto ao sector pesqueiro, comezan a ser 
rechamantes as enfermidades causadas por radiacións ópticas (mariñeiros que 
pescan nas augas das Malvinas con cancro de pel debido ao buraco da capa de 
ozono).

No entanto, o problema das enfermidades profesionais non é un problema 
exclusivo de España, como o demostra o feito de que a Comisión Europea, 
de forma periódica (1963, 1994 e 2009), publique criterios de diagnóstico das 
enfermidades profesionais co obxectivo de que o devandito diagnóstico tenda 
a facerse con criterios cada vez máis uniformes no conxunto da Unión (UE, 
2009). Nin sequera, dentro dun mesmo país, é igual para todas as rexións. En 
España, Navarra é o exemplo para seguir. A eficacia do seu sistema de vixilancia 
epidemiolóxica específico para a detección de enfermidades profesionais non 
deixa dúbida: na Comunidade Foral diagnostícase unha enfermidade profesional 
por cada 160 traballadores, mentres que noutras comunidades se diagnostica unha 
enfermidade profesional por cada 2518 traballadores (Madrid) ou por cada 2906 
traballadores (Andalucía). O que en Navarra se considera enfermidade profesional 
noutras comunidades é común ou carece de diagnóstico.

Polo exposto, podemos dicir que hoxe en España non é posible facerse unha 
idea da «saúde» do sector do transporte marítimo con base nas estatísticas sobre 
enfermidades profesionais. 
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6. Vibracións

Do mesmo xeito que para o ruído, existen problemas de tipo técnico-científico que 
impiden unha correcta regulación das vibracións a bordo dos buques mercantes e 
de pesca, mais o seu tratamento xurídico difire con respecto ao do ruído.

A Directiva 2002/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de xuño 
de 2002, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á 
exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (vibracións), 
tamén considera outorgar excepcións para os sectores da navegación marítima e 
aérea «tendo en conta o estado actual da técnica». Así, o Real decreto 1311/2005, 
do 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores 
fronte aos riscos derivados ou que poidan derivarse da exposición a vibracións 
mecánicas, transposición desta directiva ao dereito español, sinala no seu artigo 
5.4 a excepción dos valores máximos na navegación marítima cando «non sexa 
posible respectar o valor límite de exposición malia a posta en práctica de medidas 
técnicas e/ou de organización» por parte dos empresarios. O acollemento a esta 
excepción deberá ser razoada por parte dos empresarios, que terán que consultar 
cos traballadores, facelo constar na avaliación e comunicalo á autoridade laboral. 

Resulta algo confuso: por unha banda, admítese a imposibilidade técnica de 
respectar os valores límite, como así sucede na realidade; mais, pola outra, esíxese 
a garantía de reducir a un mínimo os riscos derivados, e por último, parece que se 
traslada aos empresarios a responsabilidade da falta de avance tecnolóxico. Todo 
iso a condición de que se ofreza aos traballadores afectados un maior control da 
súa saúde, mentres que o buque na súa fase de construción –lugares de traballo– 
queda sen regular neste aspecto.

7. Datos estatísticos

Aínda que a investigación dun accidente require, alén do acceso á documentación, 
estar en contacto máis ou menos próximo cos feitos para tratar de determinar 
a casuística da sinistralidade laboral dunha actividade ou dun sector concreto, 
teremos que partir de datos estatísticos. Estes datos facilítaos en España a 
Subdirección Xeral de Estatística (SXE), dependente hoxe do Ministerio de 
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Emprego e Seguridade Social, por medio da Estatística de accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais. No entanto, en casos especiais estas estatísticas están 
condicionadas polos compromisos adquiridos por parte dos poderes públicos con 
entes internacionais, como é o caso do sector marítimo e o compromiso de España 
coas Nacións Unidas, en concreto coa OIT.

O Convenio 134 da OIT sobre a prevención de accidentes (xente de mar), C134, de 
1970, ratificado por España o 30 de novembro de 1971 e revisado polo Convenio 
da OIT sobre o traballo marítimo 2006, ratificado por España o 4 de febreiro de 
2010, 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 deberán rexistrar o número, a natureza, 
as causas e os efectos dos accidentes do traballo, cunha indicación clara de en que 
parte do buque –por exemplo: ponte, máquinas ou locais de servizos xerais– e en que 
lugar –por exemplo, no mar ou no porto– ocorre o accidente. Con miras a dispor dunha 
base sólida para a prevención de accidentes de traballo imputables a riscos propios do 
emprego marítimo, deberán emprenderse investigacións sobre as tendencias xerais e 
os riscos que revele a estatística; as estatísticas non deberán limitarse aos accidentes 
mortais ou aos accidentes que afectan ao propio buque.

Con todo, os datos facilitados pola SXE non supoñen un pleno cumprimento 
deste convenio. E a falta de cumprimento non está no fondo, xa que, en efecto, 
a autoridade competente si recolle os accidentes de traballo de forma apropiada, 
por medio do Parte de accidentes de traballo e enfermidades profesionais (PAT) en 
vigor desde 2003. A falta de cumprimento está na forma de presentalos.

Partindo da base de que estes datos limitan a súa análise ao non achegar a 
causalidade dos accidentes, que ten que ser obtida por medio da investigación de 
accidentes, os facilitados pola SXE son datos acerca de variables como forma, 
lugar, sexo, grupo de idade etc. presentados por medio de 104 táboas das cales 
só 13 teñen un interese preventivo cando se trata de analizar a sinistralidade 
laboral pola variable da rama de actividade (hoxe división de actividade), como 
o transporte marítimo. Non se trata de precariedade nos datos, como dixemos, 
senón na forma de presentalos, xa que o novos PAT conteñen unha moi valiosa 
información, mais a súa presentación é xenérica. Debemos apuntar que postos 
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en contacto coa SXE, facilitóusenos os datos completos, encriptados, dun ano (a 
solicitude fora de cinco anos para poder levar a cabo unha análise rigorosa, así 
como o establecemento de tendencias).

Teremos que subliñar, por tanto, que un maior acceso a esta información permitiría 
aos investigadores afondar no tema. Doutra banda, o cambio de contido á hora de 
cubrir o PAT, en 2003, trouxo consigo unha modificación na obtención de datos 
que, en non poucas ocasións, dificulta o estudo comparativo entre os datos de antes 
e os de despois deste ano. Ademais, bótase de menos táboas tan interesantes como 
as de causa da alta, parte do corpo lesionada, accidentes sen baixa ou gravidade das 
lesións, que nos informaban de cantas caídas ou sobreesforzos foran cualificados 
como leves, graves ou mortais etc.

8. Sinistralidade laboral

O obxecto desta epígrafe é mostrar unha visión xeral que nos dea unha idea da 
idiosincrasia deste sector tamén canto á sinistralidade laboral, dunha banda; 
e da gravidade das súas consecuencias, da outra. Con iso trátase de orientar os 
prevencionistas, e de reclamar a falta de sentido de non incluír este sector marítimo, 
subsectores de transporte marítimo e pesca, no Anexo I do Real decreto 39/1997, 
do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención, 
que trataremos a continuación dos datos.

No período 1999-200, a sinistralidade laboral no transporte marítimo supuxo o 
0,09% do total de accidentes en España, e o 0,12% do total das xornadas non 
traballadas. No período 2006-2010 supuxo o 0,12% do total de accidentes e o 
0,18% das xornadas non traballadas. Vemos que a tendencia xeral á mellora da 
sinistralidade laboral en todos os sectores é máis parca no sector marítimo que na 
media nacional, como confirma a evolución do índice de incidencia –que relaciona 
o número de accidentes co número medio de persoas expostas ao risco–, en que a 
media nacional pasou de 6880,1 en 2006 a 3870,9 en 2010, mentres no transporte 
marítimo facíao de 6369,2 en 2006 a 5256,0 en 2010.

No tocante á gravidade das lesións, aínda que en 1999-2003 o transporte marítimo 
duplicaba a porcentaxe de accidentes graves a respecto da media nacional, e 
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case duplicaba o dato do sector da construción, en 2006-2010 apenas duplica 
a porcentaxe da media nacional e só supón un 50% máis que na construción. 
Máis favorable é o balance dos accidentes mortais: se en 1999-2003 o transporte 
marítimo multiplicaba por 5 a porcentaxe da media nacional e a da construción, 
en 2006-2010 so é 3,5 veces máis que a media nacional e 3 veces máis que o dato 
da construción.

Canto á duración media das baixas en días, a seguinte táboa resúmea para diversos 
sectores de actividade entre os anos 2006 e 2010:

2006 2007 2008 2009 2010 Media

  Media nacional 22,4 23,5 21,7 26,0 27,2 24,1

  Construción 21,9 23,1 21,7 26,6 28,7 24,4

  Pesca 35,8 39,9 33,9 40,8 46,0 39,3

  Transporte marítimo 38,3 39,7 32,0 39,2 39,1 37,7

Tanto a pesca como o transporte marítimo son no período 1999-2003, con diferenza 
(máis do 50%), os sectores con maior duración media das baixas do panorama 
laboral español, o que nos pode dar unha idea sobre a gravidade das lesións.

8.1. Forma de accidentes con baixa

a) Sobreesforzos. Os sobreesforzos supoñen hoxe o maior problema de saúde 
laboral física na UE e tamén nos Estados Unidos. Desde hai máis de 15 anos, 
ano tras ano, as baixas laborais por esta causa van en claro aumento, tanto na 
media nacional (media dos anos 2006-2010: 37,4%; ano 2010: 38,8%) como no 
transporte marítimo (media dos anos 2006-2010: 34,9 %; ano 2010: 37,1%). Tanto 
é así que supoñen a principal forma de baixa laboral en practicamente todas as 
actividades e sectores.
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Canto á presentación dos datos por parte da SXE, aínda que antes de 2003 estes se 
referían ao sobreesforzo físico sobre o sistema músculo-esquelético, na actualidade 
o devandito sobreesforzo preséntase agrupado coa exposición a radiacións, ruído, 
luz ou presión e, tamén, ao trauma psíquico, o que desvirtúa o seu valor preventivo 
ante a disimilitude dos tratamentos. Porén, podemos estimar sen moita marxe de 
erro que os sobreesforzos físicos sobre o sistema músculo-esquelético supoñen ao 
redor de 1/3 das baixas laborais no transporte marítimo español e na pesca.

b) Caídas. Xunto cos sobreesforzos, as caídas supoñen a principal forma de 
accidente con baixa no transporte marítimo. A media do período 2006-2010 é 
dun 29% do total, repartido aproximadamente nun 16% de caídas ao mesmo nivel 
e un 13% caídas a distinto nivel. Aínda que o medio de traballo supón un factor 
de risco en si mesmo –plataforma móbil, ás veces moi móbil, cubertas de aceiro 
revestidas dun alto grao de humidade etc.–, sen dúbida a carencia de normativa 
xa comentada ten un peso específico neste tipo de accidentes (construción naval, 
importación de buques). A pesca conta con datos similares.

c) Golpes con obxecto ou ferramenta. Supoñen aproximadamente un 15,5% do 
total de baixas e son a terceira forma de accidente no transporte marítimo. A súa 
porcentaxe é similar á da media nacional.

Resumindo, estas tres formas de accidentes representan practicamente o 75% dos 
accidentes con baixa no transporte marítimo, o que nos indica a dirección en que 
deben dirixirse os estudos que teñan como obxectivo a redución da sinistralidade 
laboral no transporte marítimo español.

8.2. Forma de accidentes graves

Malia a ausencia de datos procedentes da SXE a partir de 2003 no que ten a ver 
coa gravidade das lesións pola variable da rama de actividade (actualmente, como 
dixemos, división de actividade), facilitamos unhas cifras que, aínda que non son 
oficiais, contan cunha marxe de erro máis que aceptable para facernos unha idea 
sobre a epígrafe. As caídas, cun 32,7% dos accidentes graves, supoñen os máis 
numerosos. O 16,6% corresponde ás caídas ao mesmo nivel e o 16,1% ás caídas 
a distinto nivel. Queda patente a importancia das caídas na sinistralidade laboral 
neste sector.
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8.3 Forma de accidentes mortais

Cabe chamarmos a atención sobre a porcentaxe de patoloxías non traumáticas, 
principalmente infartos, con resultado de morte: no período 1999-2003 o 
transporte marítimo multiplicaba por 4 a media nacional, e no período de 2006-
2010 multiplicouna por 5.

A tensión que pode xerar o afastamento da familia; a alteración do sono que 
produce o traballo a quendas e nocturno, así como o ruído e as vibracións; a 
alimentación a que inevitablemente están sometidos os traballadores –pouco 
fresco e moita graxa– e mesmo o propio medo físico que se sente en determinadas 
circunstancias fan que as posibles causas das patoloxías non traumáticas no mar 
sexan dunha índole moi distinta ás das que se poden dar en terra. Sen dúbida, a 
posibilidade e a promoción do exercicio físico, practicamente inexistente arestora 
a bordo; o coidado da nutrición; a prevención das adiccións; a organización do 
traballo; a diminución dos niveis de ruído e vibracións etc. axudarían á prevención 
deste tipo de accidentes de traballo.

Sobre a recualificación da gravidade das lesións, un dato rechamante: para o 
período 1999-2003, na táboa sobre as causas da alta (a partir de 2003 xa non se 
expón esta táboa) establecíase que o transporte marítimo multiplicaba por 5 os 
datos da media nacional canto ás «altas por falecemento».

8.4. Anexo I

Ante os datos estatísticos expostos, chama poderosamente a atención que o 
transporte marítimo e a pesca non estean incluídos entre as actividades consideradas 
como perigosas (Anexo I do Real decreto 39/1997). A pesca está considerada pola 
UE (Eurostat, 2001), a OIT (s. d.) e a FAO (2012) como unha das actividades 
laborais máis perigosas. Vimos como datos tan significativos como a duración 
das baixas e as porcentaxes de accidentes graves e mortais son, no transporte 
marítimo, os máis altos das estatísticas nacionais, só comparables coa pesca. 
Entre outras actividades que constan no devandito Anexo I, como a siderurxia, a 
construción ou a construción naval, entendemos que debería figurar, como sector, 
o marítimo-pesqueiro.
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Esta proposición non está baseada no dato do índice de incidencia, senón, como 
dixemos, no grao de perigo dos accidentes, en concreto, dos graves e mortais. 
Ademais, habería que engadir a dificultade, por non dicir imposibilidade, de 
poder dispor de servizo de prevención nun momento dado (presenza de recursos 
preventivos, primeiros auxilios, investigación de accidentes etc.).

A inclusión no Anexo I configuraría de forma diferente as modalidades de 
organización da prevención na empresa navieira: eliminaría a modalidade a), 
limitaría a 250 traballadores a modalidade b) e faría obrigatoria a modalidade 
c) a partir de 250 traballadores, aínda que na práctica esta inclusión apenas 
causaría trastorno no actual sistema de organización das actividades preventivas 
das navieiras españolas, acollidas, maioritariamente, á modalidade do servizo de 
prevención alleo.

En todo calquera, e como beneficios no caso de se incluír no Anexo I, podemos 
resaltar o maior nivel formativo en prevención de riscos laborais que obtería un 
gran número de traballadores tanto nos buques como nas oficinas de terra. Tamén 
debe considerarse como beneficioso o maior control e a maior dedicación que a 
Administración en xeral, e as autoridades laborais en particular, deberían dedicar 
ao sector: auditorías máis frecuentes, inspeccións etc.

Referencias bibliográficas

AXeNciA euroPeA PArA A seGuriDADe e A sAúDe No trAbAllo (s. d.) [en liña] Factsheets/57. The 

Impact of Noise at Work. Dispoñible no enderezo web <https://osha.europa.eu/en/publications/

factsheets/57>.

BIMCO/ISF (2010) [en liña] Manpower 2010 Update. The Worldwide Demand for and Supply 

of Seafarers. Highlights. Dispoñible no enderezo web <https://www.bimco.org/~/media/About/

Press/2010/Manpower_Study_handout_2010.ashx>.

coGhlAN, A. (2007) «Dying for some quiet: The truth about noise pollution» New Scientist 2618.

coMisióN euroPeA (2006) Hacia una futura política marítima de la Unión: perspectiva europea de 

los océanos y los mares. Luxemburgo, Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 279-309

JULIO LOURO RODRÍGUEZ308

De lA cAMPA PortelA, r.; bouzA PreGo, M. A.; louro roDríGuez, J. e roDríGuez GóMez, b. (2012) 

«Dealing with Seafarer’s Shortfall in Spain: Motivations and Expectations of Youth to Choose 

Maritime Career» en VV. AA. 5th International Congress on Maritime Transport. Technological 

Innovations and Research. Barcelona, Iniciativa Digital Politècnica.

De lA cAMPA PortelA, r.; bouzA PreGo, M. A.; louro roDríGuez, J. e Vázquez cArrerA, P. (2011) 

«La gestión del mantenimiento preventivo como herramienta para la mejora de la seguridad laboral 

a bordo» Medicina Marítima 11(2), pp. 53-58.

eurostAt (2001) [en liña] Statistics in Focus: Population and Social Conditions. Theme 3, 

16/2001. Dispoñible no enderezo web <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-

NK-01-016/EN/KS-NK-01-016-EN.PDF>.

louro roDríGuez, J. (2010) [cD-roM] «La salud del trabajo en la mar» en Fraga López, F.; Quintas 

Fernández, J. C. e Diaz de Freijo, S. (eds.) Congreso Internacional de Prevención de Riesgos 

Laborales: conferencias y comunicaciones, celebrado en Lugo, 20-22 de octubre de 2010.

louro roDríGuez, J. (2007) «El futuro del trabajo en la mar. Armonización de la política europea» 

Marina Civil 86, pp. 89-93.

louro roDríGuez, J. e De lA cAMPA PortelA, r. (2012) [CD-ROM] «La seguridad laboral en el 

transporte marítimo español» en VV. AA. Congreso Grandes Accidentes Marítimos: celebrado en 

Bilbao, los días 25, 26 y 27 de abril de 2012.

louro roDríGuez, J. e frAGuelA forMoso, J. A. (2007) «Work-Related Accidents in the Maritime 

Transport Sector» Journal of Navigation 60, pp. 303-313.

louro roDríGuez, J. e GArcíA berceDo, r. (2013) Identificación de riesgos laborales en buques 

mercantes. Traballo realizado no marco do Proxecto de investigación «La normativa sobre seguridad 

marítima internacional y su incidencia en la protección de los derechos laborales de la gente de mar», 

dirixido pola profesora Fotinopoulou Basurko e financiado polo MICINN (ref. DER2010-16508).

louro roDríGuez, J.; De lA cAMPA PortelA, r. e MArtíN PArDo, G. (2012) «International Regulations 

on Labour Safety and Health Applied to Fishing and Maritime Transport Sectors. Are Maritime 

Workers Under-Protected?» International Maritime Health 63, pp. 117-124.

louro roDríGuez, J.; De lA cAMPA PortelA, r. e Vázquez cArrerA, P. (2011) «Legal Gaps Relating 

to Labour Safety and Health in the Maritime Transport Sector in Spain» International Maritime 

Health 62(2), pp. 91-97.

MiNisterio De AGriculturA, AliMeNtAcióN e MeDio AMbieNte (s. d.) [en liña] Estadísticas pesqueras: 

flota pesquera de pesca marítima. Tablas predefinidas. Serie 2006-2012. 09 N.º de buques pesqueros, 

por intervalo de eslora y comunidad autónoma. Dispoñible no enderezo web <http://www.magrama.

gob.es/gl/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/estadistica-flota-pesquera>.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 279-309

XENTE DE MAR, XENTE PROTEXIDA? 309

NoGAreDA cuiXArt, C. e Piqué ArDANuy, T. (2004) Evaluación de las condiciones de trabajo en 

pequeñas y medianas empresas. Barcelona, Centro Nacional de Condicións de Traballo.

orGANizAcióN DAs NAcióNs uNiDAs PArA A AliMeNtAcióN e A AGriculturA (FAO) (2012) [en liña] El 

estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012. Dispoñible no enderezo web <http://www.fao.org/

docrep/016/i2727s/i2727s.pdf>.

orGANizAcióN iNterNAcioNAl Do trAbAllo (oit) (s. d.) [portal web] Encyclopaedia of Occupational 

Health and Safety. Dispoñible no enderezo web <http://www.ilo.org/oshenc>.

orGANizAcióN MuNDiAl DA sAúDe (OMS) (2011) Burden of Disease from Environmental Noise. 

Quantification of Healthy Life Years Lost in Europe. Copenhague, OMS Regional Office for Europe.





anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 311-329

O traballo e a arte: os contratos artísticos  
de prataría nos ss. XVIII-XIX

Work and Art: Artistic Contracts of Silverware 

in the 18 th - 19 th centuries

rosA c. MArtíN VAquero

Profesora titular da Área de Historia da Arte  

da Universidade da Coruña



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 311-329

ROSA C. MARTÍN VAQUERO312

Resumo

Con este estudo queremos contribuír a un maior coñecemento de como as relacións  
xurídico-laborais están presentes desde antigo a través dos contratos artísticos de 
aprendizaxe na ordenación do traballo e nos contratos das obras na arte da prataría dos ss. 
XVIII-XIX. De igual maneira buscamos achegarnos á consideración social do traballo dos 
artistas representado en miniaturas, gravados ou pinturas.

Palabras chave: traballo laboral, arte da prataría, contrato de aprendizaxe, contrato de 
obra, consideración dos artistas.

Abstract

With this study we want to contribute to a better understanding of how relations under 
employment law are present since ancient times through artistic learning contracts in the 
work organization and in the work contracts in the art of silverware during the 18th-19th 
centuries. In the same way, we seek to explore the social consideration of the work of 
artists represented in miniatures, engravings or paintings.

Keywords: Labour work, Art of silverware, Learning contract, Work contract, Consideration 
of the artist.
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1. Introdución: contexto histórico

O estudo dos contratos de aprendizaxe artística e os contratos das obras de 
arte que documentamos nos arquivos históricos «da fe pública» ou notariais e 
eclesiásticos son unha fonte inapreciable para a investigación da historia da arte. 
Tamén son de grande importancia para a historia social, cultural e económica; e, 
alén disto, teñen un gran valor para o estudo da historia do dereito na investigación  
histórico-xurista, pois ás veces estes documentos son a fonte con que os xuristas 
contan en determinados momentos ou épocas da historia.

Con todo, os documentos xurídico-laborais da historia da arte viñeron sendo 
estudados en aspectos concretos, sen se abordar un estudo xurídico dos temas 
que estes documentos –contratos artísticos– poden achegar á historia laboral e 
social do dereito. O profesor López-Amo1, historiador de dereito, especifica que 
estes contratos de obra artística teñen de particular que nacen e se desenvolven 
moitas veces á marxe do dereito territorial de Castela para someterse por vontade 
das partes contractuais manifestadas ás normas do dereito canónico, que son 
interpretadas e executadas conforme ás súas cláusulas, dentro da xurisdición das 
xustizas eclesiásticas.

Temos que no referente á traxectoria dos artistas desde antigo, a través da súa loita 
para gozaren de consideración dentro da sociedade española da época e para que 
o traballo da súa arte fose entendido como intelectual e non simplemente artesán, 
se teñen manifestado intelectuais e xuristas2. Neste sentido sérvenos de exemplo 
o preito levado a cabo por Juan de Arfe por negarse a levar o pendón dos prateiros 
de Burgos e en cuxa defensa alegou que el non era prateiro senón «escultor de oro 

1 lóPez-AMo y MAríN, á. (1948) Estudio de los contratos de obra artística de la Catedral de Toledo en el s. XVI. 
Madrid, Instituto Nacional de Estudos Xurídicos, pp. 103-216.

2 Son varios os estudos dedicados a este tema ou que o tratan dun xeito salientable, entre outros os seguintes: 
GálleGo, J. (1995) El pintor de artesano a artista. Granada, Deputación Provincial de Granada; MArtíN 
GoNzález, J. J. (1984) El artista en la sociedad española del s. XVII. Madrid, Cátedra; Pérez sáNchez, 
A. E. (1992) «El pintor. Formación, situación social y cultura» en ídem Pintura barroca en España: 1666-
-1750. Madrid, Cátedra, pp. 17-28; MoNterroso MoNtero, J. M. (1995) «La condición social del pintor en la 
Galicia de los ss. XVII y XVIII» Cuadernos de Estudios Gallegos 42(107).
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e prata» 3; ou a loita dos pintores pola mesma consideración social, alegando que a 
pintura participaba do debuxo, que eran intelectuais e non simplemente artesáns, 
e que debían considerarse dentro das artes liberais. No fondo, o que tamén querían 
conseguir era non ter que pagar o imposto das alcabalas que pesaban sobre os 
traballos mecánicos4.

Como deixou dito Alfredo Montoya, «desde que existe a arte, o traballo e os que 
traballan son obxecto da súa atención»5 , o que nos pon en relación co estudo 
do traballo a través da literatura e a arte. Os traballos e os traballadores, como 
motivos artísticos, aparecen nas obras de arte ao longo dos distintos períodos da 
historia da arte, incluíndo os temas laborais ao servizo de fins transcendentes, e 
isto á súa vez subliña o conflito que aínda nos ss. XVIII e XIX seguía vixente 
en España sobre «os que viven polas súas mans», pola loita en que os artistas se 
empeñaron para que a súa arte fose considerada intelectual e non simplemente o 
traballo duns artesáns6.

Con este estudo queremos contribuír a un maior coñecemento de como as relacións 
xurídico-laborais están presentes desde antigo a través dos contratos artísticos de 
aprendizaxe na ordenación do traballo e nos contratos das obras na arte da prataría 
dos ss. XVIII-XIX, así como tamén da consideración social do traballo do artista 
representado nas propias obras de arte. Está estruturado nas seguintes epígrafes: 

3 Arfe y VillAfAñe, J. (1979) [1585, reprodución facsimilar] De Varia Conmensvración para la Escvlptura y 
Architectura. Sevilla, Albastros Ediciones. O libro IV está dedicado á «Architectura, e pieças de Iglesia».

4 Cfr. GálleGo, J. (1995) op. cit., p. 102. Este autor fai un estudo sobre a aplicación das alcabalas á pintura e a 
situación social dos pintores, en que analiza os preitos promovidos polos máis importantes pintores para que se 
lles recoñecese que a súa arte era intelectual e non artesá. Alude exencións de que gozaron outros artistas como 
os prateiros e menciónase, por exemplo, que para a taxación dunha obra de pintura do Greco, nun dos preitos 
do artista, o prateiro de Toledo Alejo de Montoya foi nomeado como xuíz sen apelación e amigable conciliador.

5 MoNtoyA MelGAr, A. (1995) El trabajo en la literatura y el arte. Madrid, Civitas, p. 15.

6 Véxase entre outros: GálleGo, J. (1995) op. cit., p. 31 e ss.; MArtíN GoNzález, J. J. (1984) op. cit., especialmente 
o capítulo segundo, pp. 51-108; MArtíN GoNzález, J. J. (1959) «La vida de los artistas en Castilla La Vieja y León 
durante el Siglo de Oro» Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 67; PAloMiNo, A. (1988) El museo pictórico 
y la escala óptica. Madrid, Aguilar; e Pérez sáNchez, A. E. (1992) Pintura barroca en España: 1666-1750. 
Madrid, Cátedra.
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a primeira, dedicada ás normativas que determinan a ordenación do traballo 
artístico na arte da prataría: graos e categorías; a segunda, sobre a contratación 
e confección da obra de arte: características e peculiaridades; a terceira, relativa 
ao traballo artístico: a súa consideración social e reflexo nas obras de arte; e unha 
conclusión final.

2. As normas que determinan a ordenación do traballo artístico na arte 
da prataría: graos e categorías

O oficio formativo do prateiros dentro da estrutura social da Idade Media e ao longo 
dos ss. XVI ao XX integrarase plenamente dentro dunha unidade orgánica que 
pretende ser o reflexo da sociedade vixente no marco da institución gremial. Isto 
levaba a que todo individuo, non só no reducido ámbito da prataría, necesitase ir 
superando diferentes etapas da súa vida e asemade da súa formación profesional 
até atinxir a madurez laboral e individual7. Así aparece recollido nas organizacións 
corporativas dos diferentes gremios antigos, e posteriormente nas Ordenanzas do s. 
XVIII, que xurdiron a raíz das promulgadas polo monarca Carlos III para todos os 
reinos de España8.

7 Velaquí, entre outros, algúns estudos dedicados aos aspectos gremiais dos prateiros: cruz VAlDoViNos, J. M. 
(1983) Los plateros madrileños. Estudio histórico-jurídico de su organización corporativa. Madrid, Gremio 
de Joyeros y Plateros; GArcíA cANtús, D. (1985) El gremio de plateros de Valencia en los siglos XVIII y XIX. 
Valencia, Concello de Valencia; sANz serrANo, M.ª J. (1991) El gremio de plateros sevillano. 1344-1867. Sevilla, 
Universidade de Sevilla; De orbe siVAtte, A. e De orbe siVAtte, M. (1991) «Aproximación al funcionamiento de 
los plateros de la ciudad de Pamplona» Príncipe de Viana 192; e leNce-sANtAr y GuitiáN, E. (1953) Los gremios 
de Mondoñedo. Viveiro, Artes Gráficas A. Santiago.

8 «Novísima recopilación de las leyes de España. Dividida en XII. libros, en que se reforma la Recopilacion 
publicada por el Señor Don Felipe II. en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775: y se incorporan las 
pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales, y otras providencias no recopiladas, y expedidas 
hasta el de 1804» (1805).

Son numerosos os traballos sobre a prataría española que dedican un capítulo ao oficio dos prateiros máis ou menos 
polo miúdo, como pode verse en MArtíN VAquero, R. (1997) La platería en la diócesis de Vitoria (1350-1650). 
Vitoria, Deputación Foral de Álava. Para esta época poden consultarse, entre outros: ArNáez, E. (1985) Orfebrería 
religiosa en la provincia de Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, s. e.; brAsAs eGiDo, J. C. (1980) La platería 
vallisoletana y su difusión. Valladolid, Institución Cultural Simancas; estebAN loreNte, J. F. (1981) La platería 
en Zaragoza en los siglos XVIII y XIX. Madrid, Ministerio de Educación e Cultura; esterAs MArtíN, C. (1980) 
Orfebrería de Teruel y su provincia. Siglos XIII al XX. Teruel, Instituto de Estudos Turolenses; e louzAo MArtíNez, 
F. X. (2004) La platería en la diócesis de Lugo. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela.
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O gremio é o oficio organizado, é dicir, unido e regulamentado, é «unha corporación 
profesional constituída por artesáns e industriais dunha localidade, dedicados a 
un oficio, aos cales correspondía a súa dirección e regulación nos seus diversos 
aspectos, baixo a alta dirección do soberano ou dos municipios» 9. A organización 
e regulación dos gremios polos Reis Católicos, sen dúbida, como di Rumeo de 
Armas «respondían fielmente ás necesidades e móbiles económicos da época»10 . 
Nos ss. XVI e XVII a intervención nas organizacións gremiais era levada a cabo 
polos concellos e rexementos das cidades, mais no s. XVIII será o poder central quen 
interveña. Así, en 1771 Carlos III promulgaría as Ordenanzas xerais para todas as 
pratarías do Reino11. 

A ordenación do traballo en graos e categorías establece tres estados polos que  
calquera persoa debía pasar para exercitar a súa profesión: a aprendizaxe, a oficialidade 
e, por último, a mestría. Neste estudo ocuparémonos en concreto dos contratos 
aprendizaxe de prateiro ou «aparellamento», como tamén aparece nos documentos de 
arquivo, e tomaremos como exemplos algunhas das escrituras de prateiros. No caso 
dos vitorianos, como veremos, o arraigo da formación da aprendizaxe no obradoiro 
familiar ou doutros artífices aínda estivo vixente na primeira metade do s. XX12.

9 bleiberG, G. (1968) Diccionario de historia de España, tomo II. Madrid, Revista de Occidente, p. 248. GArcíA 
De VAlDeAVellANo, L. (1998) Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la 
Edad Media. Madrid, Alianza Editorial. hereDiA MoreNo, M.ª C. (1974) Estudio de los contratos de aprendizaje 
artístico en Sevilla a comienzos del siglo XVIII. Sevilla, Deputación Provincial de Sevilla.

10 ruMeo De ArMAs, A. (1981) Historia de la previsión social en España. Cofradías, gremios, hermandades, 
montepíos. Barcelona, El Albir. ruMeo De ArMAs, A. (1945) «Los gremios españoles. Su origen y vicisitudes» 
Revista de Trabajo [s. n.], pp. 23-32.

11 cruz VAlDoViNos, J. M. (1983) op. cit., p. 151. O antecedente foi a aprobación da Real cédula do 15 de marzo 
de 1683, por medio da cal Carlos II establece a xurisdición da Real Xunta de Comercio con inhibición dos demais 
tribunais; e o Decreto do 9 de decembro de 1730, con que Felipe V aborda a agregación da Xunta de Comercio á de 
Moeda, coas facultades e a xurisdición privativa concedidas a aquela.

12 Peláez ruiz, Á. (1994) La organización corporativa de los plateros coruñeses a finales del siglo XVIII. A Coruña, 
Deputación Provincial da Coruña. MArtíN VAquero, R. (1991) «Un taller vitoriano de plateros del siglo pasado 
que aún pervive: instrumentos y herramientas que se conservan» Cuadernos de Sección de Eusko Ikaskuntza 8, pp. 
217-246. MArtíN VAquero, R. (1992) Platería vitoriana del siglo XIX. El taller de los Ullibarri. Vitoria, Deputación 
Foral de Álava.
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A existencia do gremio de prateiros da cidade de Vitoria está documentada para os  
ss. XVIII e XIX na información dada por Andrés de la Fuente, artífice de prataría, 
ante o escribán da cidade Pablo Antonio de Pinedo o 10 de outubro de 1782 en nome 
do seu pai, o tamén prateiro Andrés de la Fuente, veciño da vila de Durango, que di 
que no ano de 1745 o pai fora elixido «mordormo do gremio confraría ou irmandade 
dos artífices prateiros» da cidade de Vitoria13. Así mesmo, nas Ordenanzas da cidade 
do 19 de novembro de 1742 e 2 de agosto de 1747 os capítulos 46 e 47 están dedicados 
ao oficio de prateiro e elección do contraste14. 

No oficio dos prateiros a aprendizaxe é unha necesidade material e formal dos 
interesados, pois a súa satisfacción ao longo do prazo determinado sitúa os aprendices 
nun «estado» social mediante o cal se fan partícipes da arte dos seus mestres. 
Accesoriamente, cúmprese un requisito previo ao exame de mestría: a práctica 
do oficio con prateiros durante un tempo mínimo que variaba segundo a idade, as 
condicións e estipulacións dese momento, as cales eran recollidas nos contratos de 
aprendizaxe que se realizaban ante os escribáns ou notarios da cidade15. Sérvenos 

13 Arquivo Histórico Provincial de Álava (AHPA). Protocolos Notariais. Esc. Pablo Antonio de Pinedo. Prot. 1314, 
f. 502 r. A.

14 O asentamento de Felipe V no trono español (1700-1746) trouxo importantes cambios sociais, e no que se 
refire á arte da prataría puxo en marcha un certo proceso de modernización, ao intentar regular a vida corporativa 
dos prateiros ditando ordenanzas para o goberno dalgunhas pratarías. Con todo, a súa culminación serán as Reais 
ordenanzas xerais promulgadas por Carlos III en 1771 para o goberno de todas as pratarías do Reino. Partindo delas, 
cada centro produtor debía redactar as súas propias e completalas, como ocorreu no caso dos prateiros coruñeses 
(1779). Peláez ruiz, Á. (1994) op. cit., p. 9. No caso dos prateiros vitorianos descoñecemos se tiveron ordenanzas 
específicas nesta época e seguían as xerais do Reino cos capítulos específicos das Ordenanzas da cidade. Arquivo 
Municipal de Vitoria (AMV) Sec. 17. At. 15.

15 O tempo de permanencia no obradoiro que se estipulaba no contrato xurídico de aprendizaxe, polo que os 
aprendices se comprometían a serviren os mestres esencialmente a cambio de manutención e o ensino do oficio, 
variaba de tres a sete anos, aínda que houbo excepcións a este respecto en función da idade ou de se os aprendices 
permaneceran ou non noutro obradoiro con anterioridade. Véxase hereDiA MoreNo, M.ª C. (1974) op. cit.; e 
rubio GArcíA, F. (1992) «Los contratos de aprendizaje artístico en Badajoz. 1701-1730» en VV. AA. Actas del 
VIII Congreso del Comité Español de Historia del Arte. Cáceres, Comité Español de Historia da Arte, pp. 309-
316. Mesmo nas ordenanzas coruñesas, a finais do s. XVIII, se estipulaba que os aspirantes a aprendices debían 
pasar unha primeira proba aos dous anos. De a superaren, seguían o seu camiño profesional coa consideración xa 
de membros da congregación, co correspondente goce de beneficios, logo do pagamento de corenta reais para o 
fondo da comunidade; se non a pasaban non podían volver seren admitidos nesta arte por outros prateiros. Véxase 
ao respecto Peláez ruiz, Á. (1994) op. cit., p. 14.
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de exemplo a aprendizaxe de Pablo de Calleja, de idade maior de 17 anos e menor de 
20, co mestre prateiro Juan Antonio Sotil, veciño desta cidade, por tempo e espazo 
de catro anos16.

As noticias con que contamos sobre a aprendizaxe son relativamente frecuentes e 
máis concretas e explícitas que as referidas ao grao de oficialidade. Non obstante, 
a porcentaxe de aprendices de prateiros a fins do s. XVIII diminúe en relación con 
outros oficios, o que tamén constatamos nas outras profesións, mais no s. XIX en 
Vitoria, o seu número aumenta debido á creación da Diocese de Vitoria en 1864 e 
ao establecemento de numerosas ordes relixiosas17. Un caso similar é o da cidade de 
Ferrol na segunda metade do s. XVIII: o auxe económico que vive a cidade propicia 
que en 1784 os prateiros locais, en número de once, acorden constituírse en colexio 
e ter máis forza á hora de defenderen os seus intereses. A real cédula élles concedida 
en 1778. En 1832 continúa a existir o colexio de prateiros, mais estes só eran seis, 
en 1877 figuran rexistrados cinco, e en 1899 xa só figuran rexistrados dous prateiros 
e un aprendiz18. Non podemos esquecer que as manifestacións artísticas non poden 
desligarse do contexto sociohistórico en que emerxen e se desenvolven.

Temos que no s. XVIII a vida dos prateiros comeza ben cedo, na temperá idade 
dos doce anos, cando ingresan de aspirantes a aprendices con algún mestre que os 
admite. Nestes momentos, a finais do século, hai pouco traballo e nas ordenanzas 
coruñesas especifícase «que ningún individuo do Colexio poida ter máis que un 
aprendiz, a non ser que ocupe e manteña catro oficiais, que daquela se lle permitirá 
ter dous»19 . Fronte á cantidade doutros contratos de aprendizaxe que temos recollidos 

16 AHPA. Esc. Andrés de Lezama. Prot. 8940, f. 1522.

17 Arquivo do Territorio Histórico de Álava (ATHA). Sec. DH., at. 30, n.º 1, e at. 65, n.º 1. Censos de veciñanza 
en Vitoria no s. XVIII. O número de prateiros censados en 1723 é de nove; en 1732 de sete; e en 1747 volve ser 
de nove. Na segunda metade do século, no censo de poboación correspondente ao ano 1797, realizado en 1802, 
temos sete prateiros. ATH. Sec. DH, at. 7, n.º 2. Xa no s. XIX, en 1818 e en 1821 aparecen asentados cinco prateiros 
con obradoiro; en 1888-1889, na matrícula da contribución de industria e comercio temos como contribuíntes tres 
prateiros e un xoieiro. ATHA. Sec. DH, at. 297, n.º 4.

18 GoNzález roDríGuez, F. J. (1999) El arte de la platería en Ferrol. Estudio histórico y catalogación artística. 
Ferrol, Concello de Ferrol, pp. 31-33 e 108.

19 leNce-sANtAr y GuitiáN, E. (1953) op. cit., p. 48.
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de diferentes profesións destes séculos, no caso dos prateiros vitorianos, cando o pai 
estaba activo, o fillo iniciábase como aprendiz no oficio no propio obradoiro familiar, 
sen ter que realizar un contrato de aprendizaxe, de aí que sexan tan escasos e mesmo 
que non existan, pois non se atopou contratos nesta época en que coincida o oficio do 
pai coa aprendizaxe do fillo20. Polo xeral o oficio do pai ou titor do aprendiz ten moi 
pouco que ver co de quen inicia o fillo; nalgúns casos intúese un intento de ascenso 
social, cando o oficio do aprendiz tiña maior prestixio ou estaba mellor remunerado 
que o do pai21. 

A existencia de contratos de aprendizaxe de prateiros a comezos do s. XVIII é 
importante. Durante este século recollemos un total de trinta e seis contratos, e na 
primeira metade do s. XIX, dezaseis. Debemos engadir dos contratos de aprendizaxe 
destes séculos que se confirma como certas cláusulas continúan inalterables. Estas 
escrituras non varían formalmente a través dos séculos nin tampouco difiren en 
esencia das realizadas noutras poboacións. Só podemos salientar o carácter de 
variabilidade que se observa canto á duración do ensino: catro, seis ou sete anos e 
non un prazo fixo ou un tempo mínimo como noutros centros22.

20 É o caso do prateiro Rafael de Ballerna, que en 1767 pide carta de exame ao concello da cidade de Vitoria para o 
seu fillo José, e menciona que lle cómpre para exercer de prateiro en Madrid. O documento asínano ante notario tres 
prateiros vitorianos que dan fe de que o rapaz efectuou a aprendizaxe co seu pai, dicindo que o viran traballar e facer 
as pezas. AHPA. Esc. Jorge Antonio de Azúa. Prot. 1037.

21 AHPA. Esc. Miguel de Robredo y Salazar. Prot. 1584, f. 542. É o caso do contrato de aprendizaxe que o 22 de 
xuño de 1776 subscribe ante o escribán da cidade don Gabino, natural de Haro e residente na cidade de Vitoria, 
para o seu fillo José Gabino con José de Ballerna, mestre prateiro da cidade, para que lle ensine o oficio de prateiro 
ao rapaz.

22 estebAN loreNte, J. F. (1981) op. cit., pp. 50-51. En Zaragoza e en Barcelona o tempo mínimo era de seis anos. 
Con variacións na duración das aprendizaxes, en Valladolid a duración era de cinco anos –o máis frecuente– na 
aprendizaxe da prata e de sete ou oito na prataría do ouro. Véxase brAsAs eGiDo, J. C. (1980) op. cit., p. 17, nota 2; 
e tamén herNáNDez DettoMAs, M.ª V. (1989) «El contrato de aprendizaje artístico: pintores, plateros y bordadores» 
Príncipe de Viana 188 (1989), pp. 493-517. No caso da aprendizaxe dos prateiros coruñeses, anteriormente aludido, 
fixábanse dous anos e facíaselles unha proba que era definitiva. Antes da aprobación das Ordenanzas de 1779 eran 
frecuentes os enfrontamentos cos mestres prateiros por non instruíren correctamente os aprendices. Peláez ruiz, 
Á. (1994) op. cit., p. 27, nota 14, recolle dous exemplos: o de Francisco Antonio Valverde, prateiro compostelán, 
e Francisco Xavier Collado, artífice pontevedrés.
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A idade do rapaz queda especificada en moitas ocasións, e adoitaba estar comprendida 
entre os 14 e os 25 anos23. Do contrato encargábase o pai, o titor ou curador, a nai 
acompañada dun fiador ou simplemente un familiar –un tío, por exemplo– cando os 
aprendices eran menores de idade, como sucede no contrato de aprendizaxe entre Justo 
Ullivarri y Más, prateiro, e Miguel de Oralde e o seu sobriño Valentín de Ilbarrisa; 
ou entre Marcelino Ullivarri, mestre prateiro, e Policarpio Ruiz co seu curador Juan 
Landaluce. Nos exemplos mencionados, alén do prateiro non era imprescindible a 
asistencia doutra persoa do oficio. As condicións da aprendizaxe estaban ben definidas 
por ambas as partes contratantes24. En xeral, o prateiro comprometíase a ensinarlle o 
oficio aos aprendices sen ocultar ningún coñecemento, obrigábase a telos na súa casa 
durante o tempo fixado e atendelos ben, e ao final do tempo concertado dáballes un 
vestido (noutros casos era unha cantidade de diñeiro)25.

Na documentación, fálase adoito dos aprendices dos prateiros nos termos de 
«criados», condición esta non afastada da realidade, pois moitas veces eran utilizados 
como man de obra barata. Así, en 1732, nun censo de veciños da provincia de Álava 
incluída Vitoria coa súa veciñanza e oficios cítase a Pedro Llorente, mestre prateiro, 
que exerce este labor por si e algúns «criados»26  .

Comunmente o contrato de aprendizaxe subscribíase entre veciños da mesma cidade 
e das poboacións veciñas, aínda que tamén temos exemplos de mozos que aprendían 
o oficio lonxe do seu lugar natal: no caso antes mencionado, Policarpio Ruiz, de 

23 Isto puidémolo comprobar entre os contratos recollidos do s. XVIII, en varios dos cales se especifica a idade. 
Podemos citar como exemplo o do aprendiz Pedro José Alpiazu, de 18 anos: AHPA. Esc. Andrés de Lezama. Prot. 
1302, f. 140; ou o de José Martínez, de 16 anos: AHPA. Esc. Andrés de Lezama. Prot. 1709, f. 13.

24 AHPA. Esc. Gregorio de Guillerna. Prot. 8556, f. 185 e s. AHPA. Esc. Antonio de Ceraín. Prot. 13513, 
ff. 559-561. Reproducimos estes documentos en MArtíN VAquero, R. (1992) op. cit., doc. 65 e doc. 117.

25 Nos contratos de aprendizaxe aquí mencionados si se entrega unha suma de diñeiro pola aprendizaxe, mais non 
aparece a entrega do vestido ao final. Unha cláusula significativa nas aprendizaxes vitorianas desde o último cuarto 
do s. XVIII é que os mestres permiten aos aprendices asistiren á academia de debuxo pola noite nas tempadas do 
curso, e mesmo se comprometen a que os aprendices continúen no obradoiro até completaren a xornada se non 
asisten ás clases.

26 ATHA. Sec. DH, at. 1238, n.º 1. Parece que algúns prateiros tiveron máis dun aprendiz na súa casa, como 
se desprende deste documento. O termo «criado» tamén aparece reflectido no caso doutras profesións artísticas: 
Francisco Pérez de Mendiola, escultor, di que ten un criado; e Antonio Jiménez, pintor, sen bens, ten un criado. 
Cremos que aquí se refiren aos aprendices que tiñan no obradoiro.
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Orduña, trasládase a Vitoria. Ao finalizar o tempo estipulado, as conclusións das 
obrigas referidas nas cartas de aprendizaxe, como norma xeral, eran cumpridas. 
Porén, existen as consabidas excepcións en que os aprendices han de buscar outro 
obradoiro onde concluíren a súa formación, ben por morrer o mestre prateiro como 
causa principal; ou ben polo manifesto desinterese dos discípulos como motivo máis 
infrecuente27.

Cómpre, de por parte, apuntarmos o que aparece co nome de «disentimento», que 
é a ruptura violenta do contrato por desavinzas entre as dúas partes, como sucedeu 
no caso do aprendiz Eusebio Vicente e o mestre prateiro Juan Antonio Sotil, que 
subscriben en 1775 un contrato de aprendizaxe por tempo de cinco anos28 e o rompen 
en 1777. Alega o mestre que Eusebio non cumpriu máis que dous anos e medio e 
que non se lle pagaron máis que os primeiros trescentos reais, mais que por outras 
causas e de mutuo acordo co pai do rapaz deixa este libre para que poida dispor en 
diante continuar ou tomar o oficio que gustase29. En ocasións facíase outra escritura 
en que constaba que o mestre e o aprendiz quedaran conformes, e mesmo ao finalizar 
a ruptura do vínculo que os unía perduraba entre ambos unha amizade nada nos anos 
de convivencia en común; algúns continúan como oficiais no obradoiro do mestre. 
Outros casan con algunha das fillas dos mestres e pasan a formaren parte da familia 
e do obradoiro30.

27 Circunstancias recollidas e especificadas nas Ordenanzas dos prateiros coruñeses de 1779.

28 AHPA. Esc. Jorge Antonio Azúa. Prot. 1613, f. 174.

29 AHPA. Esc. Jorge Antonio de Azúa. Prot. 1813, f. 322.

30 Sérvenos de exemplo o do prateiro Andrés de la Fuente, veciño de Vitoria e Durango, que casou con Francisca 
Bolangero, filla do prateiro Santiago Bolangero, veciño de Vitoria. MArtíN VAquero, R. (2006) Relaciones 
artísticas en el País Vasco: los plateros de la Fuente en Vitoria, Durango y Bergara. Vitoria. Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País-Comisión de Álava, p. 14. E o do prateiro Juan Antonio García de Echevarría, 
que casou con Vicenta Thadea Ballerna, filla do tamén prateiro Rafael de Ballerna. MArtíN VAquero, R. (s. d.) 
Los Ballerna: tres generaciones de plateros en Vitoria y sus obras (1680-1816). Inédito.
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3. A contratación e confección da obra de arte: características e 
peculiaridades

A realización da obra de arte faise por medio dun sistema de contrato de obra que 
responde a diferentes modalidades. A máis habitual, sobre todo nas obras de arte 
importantes, ante os escribáns ou notarios públicos da cidade. No caso dalgunhas 
obras menores de igrexa –pezas de prataría, bordados, pequenos retablos ou 
reixas–, ante os notarios eclesiásticos, como se recolle nos libros de fábrica das 
igrexas31.

Outra modalidade, para algunhas destas pezas sinxelas e que eran imprescindibles 
para o culto, era o acordo verbal cos mestres, caso en que só se anotan nas contas 
de fábrica. Así, no caso da custodia nova que se fixo en 1738 para a igrexa de Alí 
«pagáronselle mil seiscentos corenta reais e medio en diñeiro a Pedro Bolangero, 
prateiro, pola realización dunha custodia toda dourada de peso de 67 onzas e media 
de prata coas súas pedras falsas nos remates dos raios»32. Non sempre aparece o 
nome do artífice, con todo, en ocasións só se indica «pagóuselle ao mestre»33.

O cliente encargaba a peza e comprometíase a satisfacer o seu prezo, mentres que 
o artista se obrigaba a realizala nun determinado prazo de tempo, baixo diversas 
condicións34. O procedemento habitual para fixar o prezo da peza especificábase 
nunha escritura de obriga ou contrato, extremadamente minuciosa, en que se 
diferenciaba o peso e o valor da prata do pagamento da feitura, a cal adoitaba ter 
garantida a súa mestría ou era verificada e esixida logo de feita a obra, requisito para 
ser aceptada. Disto se desprende que o prezo das obras de prata dependía do peso 

31 Por exemplo, Arquivo Histórico Diocesano de Vitoria (AHDV). Arechavaleta. Lib. fábrica (1699-1906), n.º 3, 
f. 100.

32 AHDV. Alí. Lib. fábrica (1732-1794), n.º 6, s/f. 

33 Arquivo Parroquial San Vicente Mártir. Lib. fábrica (1851-1891), contas de 1881, f. 68.

34 MArtíN GoNzález, J. J. (1959) op. cit., p. 418.
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do metal, da calidade da peza e do prestixio e a categoría dos prateiros35. Tamén se 
estipulaban as normas e os modelos que os artistas debían seguir, limitando ás veces 
a súa liberdade creativa36.

Polo xeral os clientes entregábanlles a prata aos prateiros, sobre todo se se trataba 
dunha peza de igrexa, xa que era habitual aproveitar o metal doutras obras antigas 
e deterioradas. Ao respecto atopámonos con varios exemplos, como no acordo da 
igrexa de Aberásturi (Álava) co prateiro Francisco de Echeverría para dourar un cáliz 
novo e unha patena de prata con outro cáliz vello e moi maltratado que antes había 
nela37. Noutras ocasións eran os mesmos prateiros os que poñían a prata e a cobraban 
«conforme ao estipulado pola lei do Reino».

Aos prateiros a feitura pagábaselles a razón dunha cantidade por cada marco de prata 
labrado, que se lles aboaba en diferentes prazos segundo o estipulado no contrato38. 
Adoitábase dar unha cantidade, nalgúns casos a metade, ao inicio da obra e o resto 
ao rematala; outras veces o pagamento dividíase en tres prazos, e facíase o segundo 
ao estar elaborada unha parte da peza. Cando os prateiros se atrasaban, a igrexa 
encargábase de advertir aos mordomos da fábrica de que non lles pagasen até que 
levasen a obra39. 

35 O valor dos materiais utilizados é un concepto fundamental á hora de contratar unha obra artística, de aí que 
a súa calidade e pureza debese ser controlada polo contraste da cidade, que vixiaba a lei nas obras e moedas. 
No tocante ás pezas de prata, sobre todo nas obras civís, as familias tiñan a prata como reserva e en caso de 
necesidade fundíanas para obteren efectivo, polo que o seu valor artístico apenas era valorado. Véxase MArtíN 
VAquero, R. (1991) op. cit., p. 237.

36 MoNterroso MoNtero, J. M. (1995), op. cit., p. 377, recolle similares condicións de formación, exercicio e 
consideración dunha profesión para os contratos de obras dos pintores de Galicia dos ss. XVII e XVIII. Unha 
mostra deste último aspecto documentámola na prataría vitoriana, na realización das cruces procesionais, en que 
era frecuente indicar «que se faga como a cruz da igrexa» (xeralmente a máis próxima), co engadido «mais que se 
faga de dúas varas máis longo»; e pedir que na iconografía se representase, alén do Cristo crucificado e a Virxe, 
a figura do santo patrón da poboación e dos santos a que tiñan maior devoción. 

37AHDV. Aberásturi. Lib. fábrica (1714-1779), n.º.5, s/f. Contas de fábrica do 3 de outubro de 1754. 

38 É o caso da igrexa de Caicedo Yuso: nas contas de fábrica de 1663 anótase que «se mandou facer o guión 
de prata», f. 75, e posteriormente nas contas de fábrica de 1676 vólvese aludir á cruz: «primeiramente deu por 
descargo o dito Juan de San Millán, mordomo da dita igrexa, douscentos cinco reais dun santo Cristo dourado 
o pano, para o guión, con tres cravos e dous remates». A.P. Caicedo Yuso. Lib. fábrica (1637-1692), f. 101 v.

39 Véxase o Arquivo Parroquial de Elciego. Lib. fábrica (1774-1815), n.º 5, s/f.
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Cando se trataba de obras importantes –cruces procesionais, custodias, copóns etc.–, 
que levaban varios anos de traballo, entregábaselles aos prateiros certa cantidade cada 
ano, e para igrexas con rendas pequenas supoñía un esforzo moi grande, en ocasións, 
acabar de pagar a peza. De por parte, importante e moi sinalado era o día que se 
comprometían os prateiros a entregaren a obra realizada, polo xeral unha festividade 
relixiosa. Por se non se cumpría o prazo sinalado, estipulábase previamente a 
penalización correspondente: «e se non a ten para esa data descontaranse catro reais 
por cada día que se atrase en entregala»40. 

Outra característica das obras artísticas de certa importancia é que ao seren 
contratadas se presentaba xunto ás condicións unha traza ou un debuxo co deseño da 
peza, aínda que non son moitos os que se conservan. A traza debía mostrarse ante o 
escribán no momento de subscribir a escritura ou o contrato, e unha a vez aprobada 
era asinada polos asistentes. Podía quedar en poder dos prateiros ou quedar achegada 
ao documento redactado polo escribán41. 

Cabe destacarmos que nalgúns casos sabemos que as trazas foron debuxadas por 
pintores ou escultores: o pintor Diego Valentín Díaz preparou as trazas para o 
trono da virxe de San Lorenzo, patroa de Valladolid42; e o arquitecto Alberto de 
Churriguera fixo as trazas para as andas da custodia da catedral de Salamanca, obra 
do prateiro salmantino Manuel García Crespo43. Así mesmo, houbo prateiros que 
tamén realizaron trazas para obras de escultura e arquitectura44.

40  AHPA. Esc. Pedro de Albistur. Prot. 4973, f. 246 r.

41 Segundo brAsAs eGiDo, J. C. (1980) op. cit., p. 25, en ocasións partíase en dúas metades iguais e unha delas 
cosíase ao documento.

42 brAsAs eGiDo, J. C. (1975) «Aportaciones a la historia de la platería barroca española» Boletín del Seminario de 
Arte y Arqueología 40-41, p. 430, lám. 1, fig. 2.

43 roDríGuez G. De cebAllos, A. (1971) Los Churriguera. Madrid, CSIC, p. 49, lám. 3.

44 En varios contratos de axuste de pezas de prataría atopamos que se especifica claramente que se faga a obra 
segundo un modelo coñecido polo cliente, en moitas ocasións orixinal do mesmo artista, é dicir, que pezas anteriores 
servían de modelos a obras novas.
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Nos ss. XVIII e XIX son importantes as doazóns de significativas obras por parte de 
clérigos, individuos agradecidos ou confrarías, por favores persoais, como a doazón 
do bispo en 1760 da urna onde colocar o Sacramento o Xoves Santo para a catedral 
de Lugo, cun peso de 800 onzas de prata e catro adarmes de ouro, e a súa chave con 
cadea de prata e ouro de exquisita feitura. A confraría de San Froilán, pola súa parte, 
encargou unhas pezas de prata –atril de prata, misal de veludo carmesí cos remates 
de prata e en medio dos lados a imaxe do santo tamén de prata, un cáliz coa súa 
patena e un prato coas súas xerriñas da misa da propia especie– que se traballaron 
en Madrid coa perfección que niso se recoñece45. Pola súa parte, a Deputación Foral 
de Álava encargou ao prateiro máis considerado da cidade facer o relicario de san 
Prudencio, polo que mandou librar mil catrocentos dezanove reais46. 

Os pedimentos e as esixencias por parte de clientes levaron os mestres prateiros a 
repetiren até a saciedade as trazas e os modelos, polo que se chegou a estandarizar 
a obra de arte en detrimento da creación artística. Este denominador común acúsase 
especialmente na época deste estudo, que abrangue o paso dos obradoiros ás fábricas 
e moi especialmente o emprego da máquina que industrializa a maior parte dos 
procesos, tanto nos modelos (tipoloxías moi similares) como na ornamentación 
(grecas, debuxos e cenefas) e a iconografía (moldes de figuras). Foron varios os 
factores que influíron na aceptación deste tipo de obras, en que xogaron un papel 
importante os acontecementos históricos, políticos, sociais e económicos do 
momento47.

45 louzAo MArtíNez, F. X. (2004) op. cit., doc. 60 e doc. 75.

46 MArtíN VAquero, R. (1999a) El patrimonio de la Diputación Foral de Álava: la platería. Vitoria, Deputación 
Foral de Álava, p. 218, doc. 41.

47 O inicio da industria na realización do traballo, coa axuda da máquina e o tratamento dos materiais, supuxo 
outra forma de facer. Repetíronse os modelos, aínda que o acabado das pezas era finamente levado a cabo polas 
mans do artífice. O seu pulo veu da Real Fábrica de Prataría Martínez de Madrid, cuxo fundador, Antonio 
Martínez, que estudara no obradoiro de pintura con José Martínez Luzán, mestre tamén de Bayeu e Goya, se 
trasladou a Madrid e conseguiu o título de mestre prateiro, traballou na corte e solicitou ao rei Carlos III en 
1775 unha pensión para realizar unha viaxe a París e Londres para aprender as novas técnicas que alí se estaban 
usando. Ao seu regreso consegue crear a Escola de Prataría, pola Real cédula da S. M. do 29 de abril de 1778.  
As pezas dos prateiros Ballerna, Ullivarri ou Echevarría son un modelo destas novas técnicas.
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4. O traballo artístico: consideración social e reflexo nas obras de arte

O visto até agora proba o carácter mercantil da actividade levada a cabo polos 
prateiros nos ss. XVIII e XIX, moito máis importante que a batalla pola liberalidade 
das artes que encubría a loita por superar estrato social artesanal e ascender ao 
superior dos artistas. Isto explica a presenza de referencias constantes a débedas 
e preitos que os artistas sosteñen cos seus clientes, xa esixindo os primeiros o 
cobro daquilo que se contratara, xa demandando os segundos o cumprimento das 
cláusulas de tales contratos, sobre todo no relativo ao material e a súa calidade48.

No traballo artístico cómpre termos presentes dúas consideracións importantes: 
dunha parte, o valor dos materiais utilizados, e, da outra, o traballo realizado 
polos artífices. Os materiais como a caoba nos mobles ou a seda nos tecidos, e 
especialmente a prata e o ouro, tiñan un valor que se consideraba moi superior 
ao traballo que con eles se facía, velaí que se especificase claramente o valor 
pagado polos materiais e o valor do traballo dos artífices que efectuaban a obra49, 
á consideración dos cales podemos achegarnos través da súa representación nas 
obras de arte desde a antigüidade até os nosos días50. 

Atopámolo plasmado nos máis distintos lugares e soportes, desde os relevos na 
arquitectura antiga á escultura e as miniaturas dos libros ou as pinturas ao fresco, 
e en múltiplos soportes e obxectos cotiáns dos nosos días. O tema do traballo está 
presente na arte desde a antigüidade, representado segundo os estilos e tendencias 
da época. Temos, por exemplo, as pinturas murais dunha tumba tebana anterior a 
Cristo en que se nos mostra os artistas que cicelan unha efixie de ouro; máis adiante 

48 Nos inventarios de bens de numerosos prateiros vitorianos encontramos as anotacións do que lles deben os 
clientes. Véxase por exemplo MArtíN VAquero, R. (1999b) «En torno a Rafael de Ballerna, un desconocido 
platero vitoriano: su testamento» Ondare 18, pp. 149-170. 

49 MoNterroso MoNtero, J. M. (1995) op. cit., trata o tema do valor dos materiais e a consideración social dos 
pintores galegos no s. XVIII canto á valoración do seu traballo.

50 Non só polas obras por el realizadas, senón como o seu traballo aparece plasmado nas obras artísticas, ás 
veces, polo mesmo autor.
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o sepulcro de san Vicente de Ávila, do s. XII, obra que participa da arquitectura, 
a escultura e o relevo51; e, xa nos nosos días, sérvenos de exemplo a fotografía 
Traballando na vía férrea de R. Alonso. 

Noutras ocasións os artistas representan na obra de arte a vida do traballo cotián 
das xente sinxelas, como no cadro As fiandeiras de Velázquez, coas fiandeiras da 
Fábrica de Tapices de Santa Isabel; ou, do mesmo autor, A fragua de Vulcano. 
Por outra parte, na ilustración de A. Lienzen Mayer para o Fausto de Goethe 
de Margarida ao torno queda patente o menosprezo de Fausto cara ao traballo 
manual52. Así mesmo, a consideración do artista e do seu traballo queda patente 
na obra As Meninas, en que Velázquez se representa dentro do cadro e leva pintada 
no peito a cruz da Orde de Santiago, distinción que lle concedera Felipe IV, como 
símbolo do seu ascenso social. Tamén no Retrato de Diego de Saavedra Fajardo, 
de Fernando Selma de 1797, que forma parte da colección que fai de retratos de 
españois ilustres, en que figura coa cruz da Orde de Santiago e suxeita na man un 
libro ao lado dun tinteiro e a pluma53.

As características de produción artesanal subsistiron até o s. XVIII imbuídas do 
espírito gremial, e nela se reflicten os factores básicos contidos neste sistema, 
é dicir, que a partir dunha estreita regulamentación se pretende a exclusión da 
competencia e limitar a produción á demanda inmediata; de igual maneira, 
encontrámonos cun traballo xerarquizado e circunscrito ao obradoiro familiar, 
aínda ausente o espírito do enriquecemento54. Mediante as asociacións laborais e 
a regulamentación que persisten nos ss. XVIII-XIX impídese a intrusión da xente 

51 MorAtAllA De lA hoz, A. e sAN GArcíA, M.ª A. (s. d.) [en liña] La geometría del sepulcro de San 
Vicente de Ávila. Dispoñible no enderezo web <http://innovacioneducativa.upm.es/sandbox/pensamiento/
chip_geometrico/frisos.pdf>.

52 Estas representacións son reproducidas en MoNtoyA MelGAr, A. (1995) op. cit., pp. 74, 77 e 94. 

53AMMAN, J. e sAchs, H. (1980) [1568, reprodución facsimilar] El libro de las profesiones. Madrid, Erisa. Recolle 
112 gravados de Jost Amman, que é un bo ilustrador, e ten ademais unha impresión moi coidada.

54ArANDA berNAl, A. M.ª (1988) «Acerca de los batidores y tiradores de oro del siglo XVIII en Sevilla» 
Atrio 0, pp. 29-34.
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allea ao oficio, ao cal o acceso estaba protexido a través dos pasos regulamentados 
da aprendizaxe, oficialidade e mestría55.

A tradición artesanal supón a verdadeira orixe das escolas de artes e oficios, tamén 
chamadas escolas de debuxo, fundadas polas sociedades de amigos do país56, así 
como das escolas de arte de arestora e do actual concepto do deseño. Xa que logo, 
debemos considerar que os oficios artísticos, tanto en España como en Europa, 
teñen na súa maioría unha orixe que se remonta á aparición dos gremios a finais 
do medievo. De aí que a configuración dos sistemas educativos destas disciplinas 
sexa sempre en cada país o resultado dunha complexa armazón de variables en 
que interveñen fundamentalmente a cultura, a política e o contexto histórico e 
socioeconómico en que se desenvolve57.

5. Conclusión

No seo dos gremios, o desenvolvemento das profesións e a súa aprendizaxe, e en 
xeral a transmisión dos saberes, organízase conforme a regulamentos de estrito 
cumprimento, como vimos. A formación dos aprendices, en consonancia, estaba 
ordenada por un contrato privado ou público. Tales regulamentos constituíron 
durante séculos o marco laboral e xurídico das organizacións gremiais, existentes 
durante todo o período preindustrial. Os contratos afectan a todos os aspectos 
profesionais, laborais, produtivos, sociais e xurídicos de cada oficio ou agrupación 
gremial, para a mellor defensa dos intereses dos mestres, oficiais e aprendices, 
estruturando normativamente as relacións de dependencia entre uns e outros, os 
seus cargos e xerarquías, así como a proxección social dos asociados.

55 ollero lobAto, F. (2001) «La condición social y la formación intelectual de los maestros de obras del barroco: 
el gremio de albañilería de Sevilla a mediados del siglo XVIII» en VV. AA. Actas del III Congreso Internacional 
del Barroco Americano: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla, Universidade Pablo de Olavide.

56 MArtíN VAquero, R. (1998) Arte y liturgia en la orfebrería alavesa del Barroco. La platería y la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Vitoria. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País-Comisión de Álava.

57 sAbio, B. (2005) «Las escuelas de artes a través de la historia» Paperback 1. Dispoñible no enderezo web 
<http://www.paperback.es/articulos/sabio/historia.pdf>.
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Nos contratos de obra atopamos tamén as estipulacións que correspondían a 
clientes e artistas, coa intervención, nalgunhas ocasións, de fiadores, a veces 
obrigados, por cada unha das partes, así como na maioría das ocasións de taxadores 
que valoraban as obras. Eran estes últimos, ademais, os que fixaban o prezo que se 
debía pagar aos artistas polas súas obras cando non se conviñera especificamente 
no contrato de obra. 

Canto ao traballo dos artistas e a súa representación nas obras de arte creadas, 
como foi sinalado podemos rastrear estas representacións do traballo artístico 
desde a antigüidade até os nosos días, en distintos soportes: en miniaturas, 
pinturas ou esculturas; en obras en solitario ou colectivas; nas orlas das miniaturas 
que enmarcan un tema e tamén en retablos ou monumentos; participando da 
arquitectura, escultura, pintura, debuxos e gravados; e nas artes decorativas e 
industriais.
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Resumo

Aínda que a crise en España parece estar tendo un impacto xeneralizado en materia laboral 
e económica, a intensidade da súa afección non responde a patróns democráticos. Neste 
aspecto, diversos factores contribúen a recibir un impacto máis forte. Entre eles, a idade, 
o sexo, a orixe étnica e a natureza do sector foron determinantes á hora de protagonizar 
itinerarios de descenso en materia laboral, polo que as mulleres de orixe estranxeira 
empregadas no sector doméstico e de coidados se atopan nunha realidade especialmente 
vulnerable. O obxectivo principal deste traballo é achegármonos ao impacto que a crise 
tivo neste colectivo, co fin de analizar as implicacións que o escenario económico, político 
e social tivo no día a día destas traballadoras e identificar os esforzos desenvolvidos para 
contrarrestar as dificultades. Para iso, procúrase comprender o cotián destas traballadoras 
a través dos seus propios discursos, unha análise a partir da técnica cualitativa dos relatos 
de vida que permite identificar as implicacións económicas e os efectos das mudanzas 
lexislativas neste sector e nas condicións de vida das súas traballadoras.

Palabras chave: crise, emprego doméstico, coidados, estratexias, mulleres migrantes.

Abstract

Even though the crisis in Spain is having a generalized impact on the employment and the 
household economy, the intensity of this impact does not respond to democratic standards. 
In this regard, several factors contribute to receive a stronger impact. Among these, age, 
sex, ethnic origin and the nature of the sector have been decisive to develop exclusion 
itineraries, so that domestic and care migrant women workers are especially vulnerable. 
The main objective of this study is to approach the impact of the crisis in these employees, 
in order to analyze the implications of the economic, political and social development on 
their daily lives and identify the efforts to face up to the difficulties. To do so, we are going to 
understand the daily lives of these workers through their own speeches, that is, an analysis 
from the qualitative technique of life stories that identifies the economic implications and 
effects of the legislative changes in this sector and in the living conditions of their workers.

Keywords: Crisis, Precariousness, Strategies, Migrant domestic and care workers, Spain.
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1. Introdución

O incremento dos niveis de pobreza e desigualdade nos últimos anos en España 
debuxa un escenario alarmante. Segundo a Enquisa de condicións de vida 
(ECV), a poboación española en risco de pobreza creceu en 1,4 millóns até 2010; 
actualmente máis de 8,5 millóns de persoas están en situación de exclusión (entre 
o 18,3% e o 18,6% dos fogares), e a porcentaxe de fogares que viven con ingresos 
inferiores ao 30% da renda mediana é do 5,2%. Isto supón 2 390 000 persoas 
en pobreza severa (un aumento de 550 000 desde 2006). Porén, a intensidade 
con que a crise azouta os fogares non se distribúe de xeito democrático, pois o 
impacto foi maior nas rendas máis baixas, polo que se experimentou un maior 
crecemento da pobreza severa. Neste contexto, a falta de emprego, o aumento da 
precariedade laboral ou a redución de ingresos materialízanse no endurecemento 
das condicións de vida dun gran número de fogares en España.

O obxectivo principal deste artigo é o achegamento ao impacto que a crise 
tivo nas condicións de vida das mulleres migrantes que se empregan no sector 
doméstico e de coidados, co fin de analizarmos as implicacións que o escenario 
económico, político e social tivo no día a día destas traballadoras e identificarmos 
os esforzos desenvolvidos para contrarrestar as dificultades. Para iso, atenderase 
aos seguintes contidos: contextualización do impacto da crise, identificación dos 
diferentes factores de exclusión implicados, procesos de exclusión en materia de 
emprego e consecuencias económicas, sociais e políticas, ben como as estratexias 
desenvolvidas para enfrontar as dificultades e os custos destas accións.

Os resultados que se presentan nútrense de fontes estatísticas como a Enquisa 
Foessa 2007 e 2009, o cal permitirá dimensionar e intuír algúns dos procesos de 
exclusión observados. Esta análise simultaneouse coa doutras fontes estatísticas 
de carácter oficial e anual, caso da Enquisa de poboación activa ou a Enquisa de 
condicións de vida, as cales, alén de complementaren algúns resultados, permitiron 
comprobar que estes procesos se manteñen e mesmo se estenden a medida que 
a crise se vai prolongando. Ora ben, esta aproximación cuantitativa ao impacto 
da crise combínase cunha análise cualitativa, principal soporte metodolóxico do 
traballo, baseada en relatos de vida de fogares en situación de exclusión social. 
Esta simbiose de ferramentas permitiu identificarmos as implicacións cotiás 
tanto das situacións de dificultade como das estratexias desenvolvidas para 
contrarrestalas. Son conclusións obtidas, á súa vez, dun traballo máis extenso e 
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centrado especificamente nos procesos de exclusión e nas estratexias de integración 
na crise (Martínez Virto, 2013).

2. Impacto da crise non democrático

O incremento do número de fogares que se atopan en risco ou situación de 
exclusión social sen dúbida é preocupante. Con todo, aínda que o impacto da crise 
foi xeneralizado no tocante á perda de capacidade económica dos fogares por un 
aumento das dificultades de acceso ao mercado de traballo, pola baixada real dos 
salarios e mais por un incremento dos impostos, resultou especialmente intenso 
naqueles fogares que previamente á recesión xa padecían realidades de maior 
dificultade. A razón pola cal os efectos non se repartiron de xeito equitativo recae 
en particular en dous aspectos: a debilidade do vínculo co emprego (empregos 
precarios e sectores de baixo recoñecemento social) e a acumulación de factores 
de exclusión. É dicir, a idade, o sexo, a orixe étnica e a natureza do sector foron 
determinantes á hora de protagonizar itinerarios de descenso.

Neste sentido, os fogares máis afectados foron aqueles encabezados por unha persoa 
excluída do emprego estable ou con emprego precario, os fogares cunha rede de 
apoio social fráxil e aqueles en que hai membros con graves problemas de saúde 
ou dependentes. Alén diso, as familias encabezadas por xente nova, por mulleres, 
cunha soa persoa activa e de etnia xitana ou orixe estranxeira demostraron, desde 
os primeiros anos da crise, unha afección máis intensa (Laparra e Pérez, 2011).

Xa que logo, atopamos nas mulleres de orixe estranxeira empregadas no sector 
doméstico e de coidados un perfil que acumula diversos factores de exclusión que 
inciden de xeito importante nas posibilidades de padeceren o impacto da crise. 
Isto é, o seu precario vínculo laboral cun sector de escaso recoñecemento social e 
laboral (Fernández e Martínez-Virto, 2011), a estreita relación dos seus empregos 
con políticas sociais que viron intensamente reducido o seu orzamento (caso da 
denominada Lei de dependencia) e o seu perfil de muller estranxeira convertéronas 
nun branco doado para sufriren o embate da crise.
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3. O desemprego e a precariedade laboral: detonante de moitos  
procesos de exclusión

Un dos efectos máis inmediatos da perda dun emprego ou da súa precarización 
é a diminución da cantidade e estabilidade dos ingresos dun fogar. Exemplo diso 
é, segundo a mostra de fogares da Enquisa Foessa 2009, un total de 34,2% de 
fogares que manifestaba xa nese ano que a súa capacidade adquisitiva se vira 
reducida por causa da crise. Á súa vez, e froito desa concatenación de efectos que 
caracteriza as situacións de vulnerabilidade, a perda de capacidade adquisitiva 
dos fogares pode provocar o risco de padecer privacións, a falta de capital para 
aboar subministracións e problemas de liquidez para facer fronte ao pagamento da 
vivenda, entre outros. No entanto, ademais de que os febles vínculos co mercado 
de traballo puideron abrir novos espazos de exclusión alimentaría ou residencial, 
tamén puideron culminar en procesos de exclusión nos ámbitos político e social. 
A perda dos dereitos sociais vinculados ao contrato de traballo pode abocar as 
persoas non nacionalizadas sen emprego ou sen prestación económica a unha 
irregularidade sobrevida pola imposibilidade de renovaren os papeis. Igualmente, 
os efectos diso non son menos salientables no ámbito das relacións sociais, onde o 
incremento do estrés, a conflitividade familiar, o risco de depresión ou a perda de 
autonomía puideron limitar a capacidade de axuda das redes informais.

Certo que o emprego doméstico e de coidados non foi un sector con moita 
destrución de postos de traballo, mais os efectos da crise, tal e como manifestan 
as súas traballadoras, están vinculados a un incremento da precariedade laboral. 
Nesta liña, en trazos xerais, a precarización laboral iniciada nas épocas de bonanza 
económica intensificouse canda o avance da crise económica. O seguinte gráfico 
mostra como a inestabilidade dos empregos constituíu un aspecto chave no pulo 
da precariedade laboral e salarial dos fogares. Unha realidade que, ademais, non 
escapa a ningún tipo de fogar. Ante a pregunta de se entre 2007 e 2009 o emprego 
realizado era máis precario como consecuencia da crise, os fogares integrados e 
precarios responderon afirmativamente nun 3,8% e 7,8%, mentres os excluídos 
compensados e severos o fixeron nun 14,8% e 12,7% respectivamente1.

1 Clasificación desenvolvida a partir da Enquisa Foessa. Con ela, e como resultado da heteroxeneidade que 
caracteriza as situacións de exclusión e integración, identifícanse catro espazos: a integración, a integración 
precaria, a exclusión compensada e a exclusión severa. Véxase Laparra e Pérez (2011).
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Gráfico 1. Fogares que manifestan ter un emprego máis precario por causa da crise (porcentaxe a 
respecto do total da mostra). Fonte: mostra conxunta da Enquisa Foessa (2007/09).

Por tanto, amais das alarmantes cifras do desemprego en España, que alcanza xa 
o 27,16% (EPA, 2013, 1.º trimestre), a precarización do emprego foi un efecto 
da crise non menos importante no ámbito laboral. Como se adiantaba, na liña 
do observado a partir dos datos cuantitativos, os relatos permiten comprender as 
implicacións que os procesos de exclusión no emprego teñen nas realidades cotiás 
dos fogares entrevistados. Aínda que a maioría destes fogares se atopaba xa en 
situacións de vulnerabilidade, as dificultades no acceso ao mercado de traballo 
intensificáronse de xeito notable como consecuencia da crise. As rupturas co piar 
económico estiveron definidas nas empregadas domésticas e de coidados pola 
diminución das ofertas de emprego. Estes procesos son nitidamente manifestados 
polas persoas que os padecen e evidencian como os obstáculos para accederen ao 
mercado de traballo se viron incrementados neste contexto de crise:

Antes un dicía: «Mira este traballo». Coidaba persoas maiores. Mais despois saía 
traballo nunha empresa de limpeza, por exemplo, eu deixaba a residencia e íame á 
empresa limpar oficinas que é máis doado e moito mellor que estar a coidar un avó. En 
cambio, agora non hai iso.

Isabel, 37, anos, Ecuador, n.º 4
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A esta redución cuantitativa de ofertas de traballo incorpóraselle unha limitación 
máis, o aumento das traballadoras no sector. Iso débese a que a crise empurrou un 
alto número de mulleres autóctonas ao sector e a unha alta porcentaxe de migrantes 
que volven tras vivir, en épocas de bonanza, traxectorias de ascenso a outros 
sectores. Tal aumento de traballadoras no sector contribuíu a precarizar as súas 
condicións laborais e a establecer a selección de traballadoras con base en criterios 
como a orixe. Non obstante, a volta a este sector de traballadoras que estiveran 
empregadas noutros sectores supón tamén o seu retorno á vulnerabilidade:

Antes traballaba como operaria. Tiña as miñas oito horas, tiña a miña seguridade 
social, as miñas vacacións, pois todo ben. Aí estábase ben, mais en cambio agora, hora 
que traballo, hora que gaño; o día que non traballo, pois non gaño.

Isabel, 37 anos, Ecuador, n.º 4

Para alén, hai outro problema que emerxe tamén do aumento da competencia 
entre as persoas a procuraren emprego. Ao se converter nun recurso escaso e, así 
pois, pular a loita entre as persoas que non dispoñen del, contribuíu a un perigoso 
rexurdir, como no caso de Laura, dalgúns discursos con reminiscencias racistas 
alimentadas pola intensificación da «outredade» que se produce en épocas de 
dificultades económicas (Cachón e Laparra, 2009):

Si imos, mais non sae nada... Hoxe á tarde irei á dos portais que traballaba antes pedilo 
e ver se ten algo. Mais é que están en todos xente de fóra, vaias onde vaias... son todo 
xente de fóra. Non é que eu sexa racista, que eu son xitana, mais vas a un Dia e todas 
de fóra.

Laura, 26 anos, Navarra, n.º 3

A discriminación étnica cara aos colectivos ou os símbolos culturais e/ou 
relixiosos doutros grupos dificulta, máis se cabe, a incorporación laboral destas 
persoas. Estes elementos supoñen, ademais, un factor acumulativo para os mozos, 
as mulleres ou os colectivos con baixa formación, e provoca o desenvolvemento 
de procesos de exclusión máis severos:
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Dígolles que quero traballar en portais, escaleiras, e dinme que hai veciños que non 
aceptan mulleres musulmás con pano. Eu non teño problemas coa roupa de traballo, o 
problema é o pano, por que non me aceptan?

Dunia, 34 anos, Marrocos, n.º 13

Estes prexuízos cara ás persoas doutras relixións estableceron xerarquías internas 
entre os colectivos de persoas inmigradas, nunha selección que vén alentada por 
elementos que se fundamentan na similitude cultural como factor que facilita os 
procesos de integración e aceptación. Como exemplo diso, e fronte aos colectivos 
norteafricanos, as persoas latinoamericanas posúen uns trazos físicos, históricos 
e culturais próximos aos autóctonos, debido a que falan o mesmo idioma e 
son persoas que profesan, maioritariamente, a relixión católica (Agrela, 2002; 
Lasheras, 2011).

A estas realidades de discriminación engádese a fenda salarial. Segundo a última 
enquisa salarial do Instituto Nacional de Estatística (2012), a diferenza de salario 
entre homes e mulleres é do 22%. No caso das mulleres de orixe estranxeira, 
a diferenza increméntase aínda máis, corroborando o efecto acumulativo de 
factores discriminatorios. Esta discriminación salarial é ás veces aceptada con 
resignación, e mesmo socialmente admitida, ante un escenario de elevadas taxas 
de desemprego e escasas ofertas de traballo. A sinalada superposición de factores 
de exclusión como, por exemplo, o sexo e a orixe étnica, incrementa os itinerarios 
de descenso. Este sería o caso das mulleres:

Hai moitas compañeiras ou amigos que ás veces comentan, comentan cousas, pois, 
ás veces, cando falamos: «Pagoume 8 euros a hora». Pero como non nos queda máis, 
contentámonos nós mesmas e hai veces que dicimos: «Ben, mais 8 euros a hora, mais... 
que é iso de 8 euros a hora?», comentamos con alguén de aquí... «Como vas cobrar 8 
euros a hora?» Iso non. Daquela... pois xa vemos que, como é de fóra, menos. Iso non 
está ben nin aquí nin alá. Iso non está ben. Mais en fin...

Fernanda, 38 anos, Ecuador, n.º 10
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Outro dos efectos da crise manifestados polas traballadoras entrevistadas é a 
progresiva precarización dos seus propios empregos por mor dun aumento da 
inestabilidade laboral e salarial, a esixida flexibilidade horaria e a limitación das 
oportunidades de mellora. Como consecuencia, os colectivos empregados nestes 
sectores mostraron empregos con peores condicións que, ademais, se deterioraron 
aínda máis no contexto de crise. Esta especial incidencia corrobora un aumento 
do risco de traballar en condicións abusivas polo alto nivel de aguante derivado da 
escasa posibilidade de cambiar de traballo:

Entraba ás 5 até ás 7 coa velliña, mais non tiña contrato, non tiña seguridade social, 
non me pagaban extras nin nada, nin a que che dan polo Nadal tampouco.

Virginia, 35 anos, República Dominicana, n.º 8

En definitiva, os resultados aquí expostos permitiron constatar un incremento dos 
procesos de exclusión laboral que, como se observou, están definidos por diversas 
realidades: a diminución de ofertas laborais, o aumento da competencia laboral, a 
extensión dos discursos racistas e as actitudes discriminatorias, así como por unha 
intensa precarización do sector. A esta realidade engádeselle un escenario político 
e social que reduce tamén a capacidade de protexer estas traballadoras.

4. Recortes e mudanzas na lexislación laboral: un escenario máis 
excluínte para as empregadas do fogar

Após numerosos pedimentos e reivindicacións, finalmente, no ano 2011, no marco 
da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización 
do sistema de seguridade social, o réxime especial de empregadas de fogar, 
regulado desde o ano 1985 polo Real decreto 1424/1985, do 1 de agosto, polo 
que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo de fogar familiar, 
fica derrogado para que, progresivamente, o sector sexa recoñecido como unha 
profesión amparada no réxime xeral. Este feito, que supuxo un claro recoñecemento 
social e laboral destas actividades, incorporaba importantes modificacións que 
contribuían de xeito relevante a mellorar as condicións laborais das traballadoras. 
Entre algúns destes cambios salientan a limitación do salario en especie e as horas 
de presenza, a obriga de facer o contrato por escrito, o dereito á baixa laboral 
profesional etc.
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Porén, a pesar da relevancia deste feito, a súa aplicación nun escenario como o 
actual derivou en que os efectos da súa implementación tivesen que ser asumidos 
polas propias traballadoras. É dicir, co fin de loitar contra os empregos irregulares 
no sector, o paso do réxime especial ao xeral estaba necesariamente vinculado coa 
obriga de estar contratada e dada de alta na Seguridade Social desde a primeira 
hora de traballo. Para compensar este custo extra do contrato para os empregadores, 
algunhas traballadoras víronse obrigadas a reducir o prezo da hora ou limitar as 
súas horas de traballo nun domicilio. É o caso de Virginia, quen manifesta que lle 
restan a Seguridade Social do seu salario:

Son 615€, mais descóntanme da Seguridade Social. Véñenme quedando como 585 
por 8 horas de traballo, máis que teño pagar a miña comida, teño que pagar transporte, 
que son catro viaxes ao día. Eles non me pagan as horas extra. Esíxenme que chegue 
cedo, pero nunca teñen en conta cando me vou tarde... Por iso traballo tamén limpando 
unhas oficinas. Vou antes de entrar a coidar o neno, estou unha hora e media, unha vez 
á semana, páganme a 9 a hora.

Virginia, 39 anos, República Dominicana, n.º 8

A esta realidade úneselle que moitos dos empregos do sector estiveron vinculados 
ao cobramento dunha axuda económica de dependencia, polo que ante a redución 
das súas contías, da dotación orzamentaria para iso ou dos atrasos no pagamento, 
moitas traballadoras están en risco de perderen o seu emprego.

5. Estratexias para contrarrestar as dificultades

Neste escenario de precariedade e incerteza, as traballadoras do sector trataron 
de compensar as dificultades a través de diferentes accións. Con este obxectivo, 
as estratexias estiveron orientadas a garantir o benestar e a satisfacción das 
necesidades básicas dos fogares. Así pois, estas alternativas tiveron carácter 
laboral, procuraron optimizar ao máximo os ingresos familiares a través da 
redución de gastos ou, como resposta ao risco de perder os permisos de traballo 
e residencia de moitas persoas desempregadas ou empregadas en economía 
encuberta non nacionalizadas, desenvolvéronse alternativas que preveñan as 
situacións de irregularidade.
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Os procesos de exclusión en materia laboral e o seu inmediato efecto no 
cuestionamento da capacidade protectora ou económica do traballo, tratou  
de ser compensada con estratexias laborais. Entre elas salientan a aceptación de 
calquera emprego, mesmo a progresiva precarización do propio, demostrar unha 
flexibilidade e dispoñibilidade total ou combinar varios traballos.

Desenvolver actividades irregulares ou moi precarias para complementar ingresos 
e garantir, cando menos, a satisfacción das necesidades máis básicas, ou consentir 
a progresiva precarización do emprego que realizas supón a aceptación de calquera 
traballo remunerado que se ofreza sexa de substitución, por horas ou mesmo 
dun día para outro. A imposibilidade de negarse a estes traballos é manifestada 
polos fogares como unha evidencia da extrema necesidade que sofren e da total 
flexibilidade que ofrecen priorizando sempre a incorporación laboral fronte a 
calquera outro ámbito das súas vidas:

O primeiro traballo que me chega, eu cólloo, xa sexa substitución, sexa por meses, por 
horas, o que sexa, porque non estou como para rexeitar traballos, e na miña situación 
que agora estou, todo o que veña é benvido.

Gladis, 35 anos, Bolivia, n.º 18

Igualmente, a combinación de pequenos traballos por horas en domicilios era 
unha realidade bastante común nos anos previos á crise; agora, coa recesión, é 
máis frecuente debido a que o número de horas contratadas descendeu e estas 
traballadoras se atopan na necesidade de combinaren un maior número de fogares:

Entro ás 8 e depende, se saio algúns días ás 11 e media, outros días ás 12 e media, 
depende das casas que vou... Luns e venres polo regular sempre saio ás 11 e media. 
Traballo tamén en casas, ás veces os sábados nunha casa, noutra ás veces chámanme 
os martes e xoves outras dúas horas, e ás veces alá mesmo algunha amiga quere que 
lle faga a súa casa pois acostuman mandarme, dinme: «Mira, tal persoa necesita en 
tal lugar, vai facer dúas horiñas» e, se vén ben, pois si. Vou os venres, vou a outra, 
traballo tres horas para a señora que xa traballara con ela. Antes ía máis días, mais 
agora soamente tres horiñas os venres.

Isabel, 37 anos, Ecuador, n.º 4
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Os relatos cristalizan que o desenvolvemento desta estratexia consegue garantir 
o mínimo de ingresos necesario para soster un fogar, mais ten tamén importantes 
custos en materia relacional e familiar. Iso débese a dúas razóns fundamentais: a 
necesidade, dunha banda, de ir a máis domicilios, é dicir, con máis tempo investido 
en desprazamentos, para traballar as mesmas horas que antes; e, da outra, a procura 
de máis casas levou estas persoas a traballaren os sete días da semana. 

Fernanda exemplifica esta dispoñibilidade total. Ela renuncia a pasar tempo 
coa súa familia co obxectivo de incrementar ou garantir os ingresos do fogar. O 
desenvolvemento destas estratexias reduciu o lecer destas persoas, as relacións 
interpersoais e o tempo familiar, polo que, para compensar os procesos de 
exclusión en materia económica, desenvolven outros de carácter relacional. O 
equilibrio entre un e outro dependerá da intensidade destes efectos:

Vou cando me chaman, é unha cousa pola outra. Sacrifico non poder estar con elas [as 
fillas], porque claro, son os días que elas non teñen clase. Pero, en fin, tamén é o outro, 
que cando sexa eu consigo 20 euros, 30 euros... Ou se estou máis horas, unhas 4-5 
horas, danme uns 40 euros, entón con iso xa conto que teño para comprar a comida, 
para axustarme para a semana.

Fernanda, 38 anos, Ecuador, n.º 10

Estas estratexias lograron previr unha ruptura total co emprego ou compensaron 
a redución de ingresos, mais foron xeralmente combinadas con alternativas que 
optimizasen ao máximo os ingresos do fogar ou que, nos casos máis extremos, 
garantisen a satisfacción das necesidades máis básicas. Cabe salientarmos a 
redución do gasto familiar, tanto na redefinición das prioridades ou o abaratamento 
da cesta da compra, como a redución das remesas e as chamadas ou viaxes ao país 
de orixe.

Agora, pois, ao meu fillo mándolle 50 ou 100, xa que se outro mes teño máis, 
mándolle... mándolle máis e se teño menos menos. Non teño unha mensualidade fixa 
para mandarlle.

Fernanda, 38 anos, Ecuador, n.º 10
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A retirada ou a redución destes apoios á orixe débese ao obxectivo de garantir a 
súa sustentabilidade no destino. Esta realidade é un novo indicador da extrema 
vulnerabilidade que están a padecer moitos fogares. A dureza desta estratexia 
responde a que deixar de enviar cartos ou reducir a cantidade destes, como no caso 
de Fernanda, pode ser interpretado na orixe como unha desatención ou como un 
fracaso do proxecto migratorio. Así mesmo, tamén se identificou que, nos casos 
máis extremos, a retirada de axudas non foi suficiente. Sandra trasládanos no seu 
relato o apoio que algunhas persoas migrantes están a recibir dos seus familiares 
no país de orixe a través do que se denominou «remesas invertidas».

Mandáballe á miña nai, mais a miña nai non necesita porque a miña nai é xubilada, a 
miña irmá tampouco. Agora, pois, a miña irmá dime: «Se ti estás mal, leva a miña nai, 
que mamá ten unha boa paga e xa che pode axudar economicamente».

Sandra, 57 anos, Ecuador, n.º 7

Como se adiantaba na alínea anterior, outra das consecuencias máis relevantes do 
incremento do desemprego ou da precarización dos traballos para as persoas de 
orixe estranxeira non nacionalizadas foi a perda do vínculo co mercado de traballo 
ou o esgotamento das prestacións por desemprego no momento da renovación 
dos permisos. Iso elevou o número de fogares que non puideron renovar os seus 
permisos de traballo ou residencia. Esta realidade deixou nunha situación irregular 
fogares e persoas cunha traxectoria laboral extensa e un itinerario vital asentado, 
obstaculizando claramente os procesos de integración desenvolvidos. Alén diso, 
e non menos importante, é unha realidade que ten importantes consecuencias no 
itinerario vital e administrativo do conxunto de persoas que compoñen o fogar, 
debido a que moitos permisos de residencia se vinculaban ao contrato de traballo 
dunha delas.

En consecuencia, previr a perda dos permisos foi unha prioridade na maioría 
de fogares en circunstancias como as mencionadas. Co propósito de evitar 
esta situación, articúlanse estratexias como autoempregarse ou rexistrarse na 
Seguridade Social e asumir a cota sen ter un emprego real. Entre algúns dos 
exemplos atopados, Isabel representa as persoas que optaron por se converter 
en autónomas no sector doméstico e de coidados. Outras persoas, caso de 
Gladis, vincularon a súa cotización a un emprego ficticio. Ambos os exemplos 
relatan os grandes esforzos económicos e persoais para enfrontar o pagamento  
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da citada cota:

Paseina así traballando: limpando casas, pagándome a Seguridade Social eu mesma 
para poder non perder os papeis... Xa renovei a segunda tarxeta.

Isabel, 37 anos, Ecuador, n.º 4

Fíxome o favor e facilitoume un contrato de empregada de fogar, comezando eu a 
pagarme a Seguridade Social e así conseguir o permiso de traballo. Era moi duro estar 
a pagar unha cotización á Seguridade Social sen ter emprego.

Gladis, 35 anos, Bolivia, n.º 18

En definitiva, a pesar de que nalgúns fogares a intensidade é tal que as estratexias 
se converten case en respostas de contrarresto instintivas, o seu desenvolvemento 
reforza a hipótese do esforzo, da actividade e da inconformidade dos fogares na 
loita pola supervivencia.

6. Estratexias non exentas de custos: un factor de integración 
ambivalente

Como se comproba, o desenvolvemento destas estratexias freou os procesos de 
exclusión e compensou moitas das dificultades mencionadas. Ora ben, como xa se 
anunciaba en anteriores epígrafes, tales accións non estiveron exentas de custos, 
xa que a súa posta en marcha tivo tamén importantes implicacións cotiás que 
puideron culminar no desenvolvemento de novos procesos de exclusión. 

Tal e como se presenta na seguinte táboa, a cal evidencia o carácter dinámico 
dos procesos de exclusión e integración a partir da concatenación de efectos que 
xorden do desenvolvemento de estratexias, os efectos poderían categorizarse en 
tres espazos fundamentais: o económico, o social-relacional e o persoal.
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Táboa 1. Resumo de procesos de exclusión, estratexias e custos. Fonte: elaboración propia.

En primeiro lugar, o esforzo económico que supón enfrontar as cotizacións sen un 
salario real para garantir a renovación dos permisos pode culminar en privacións 
nos fogares ou contribuír a limitar a capacidade económica do fogar a curto, medio 
e longo prazo.

En segundo lugar, a nivel social e relacional, o pluriemprego, a aceptación de 
calquera condición de traballo, a redución do gasto en lecer, internet e teléfono, e 
a retirada de axudas como as remesas poderían estar a limitar o espazo relacional 
e potenciando o illamento destas persoas. Iso é debido a un posible incremento das 
situacións de conflitividade no fogar, menor tempo para as relacións ou a atención 
á familia, ou o empeoramento da relación coa familia na orixe por non facer fronte 
ás responsabilidades asumidas ao migrar. Este proceso, ademais, implicará unha 
redución do apoio informal destes fogares no futuro.

Por último, no persoal, ante medidas como a redución do gasto, o acceso ou a 
aceptación de traballos moi precarios, o pluriemprego ou as remesas invertidas 
destaca o incremento do estrés, a redución do tempo de descanso, o empeoramento 
da saúde, o malestar por «desatender» obrigas adquiridas ao migrar, a desmotivación 
ou a perda de autonomía persoal e a autoestima.

Proceso de exclusión Estratexia Custo

Menos emprego
Aceptar calquera 
condición laboral

Precarización das condicións laborais 

Máis precariedade Pluriemprego
Estrés, redución do tempo de descanso, 
menor dedicación á familia, malestar, 
empeoramento da saúde

Menor capacidade 
adquisitiva

Reducir chamadas e 
vacacións/visitas

Risco de conflitividade e 
illamento social

Inestabilidade e 
redución de ingresos

Retirar ou diminuír 
remesas

Malestar por «desatender» obrigas
adquiridas ao migrar, conflitividade 
familiar, risco de perda de relacións 

Dificultade para garantir as 
necesidades máis básicas Remesas invertidas Perda de autonomía e autoestima

Risco ou perda de 
permisos

Contrato falso ou 
autoemprego

Risco de privacións e menor 
capacidade económica
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7. Conclusións

A análise presentada puxo o foco no impacto da crise nas empregadas do sector 
doméstico e de coidados en España. A pesar destas realidades poderen ser 
trasladadas a outros moitos sectores, a tradicional precariedade deste emprego, os 
factores de exclusión que acumulan os fogares encabezados por estas traballadoras 
ou o recorte das axudas á dependencia contribuíron a que os efectos da recesión 
azouten de xeito intenso estes fogares. 

Como primeira idea fundamental da análise cabería subliñarmos que o detonante 
máis común das situacións de dificultade é a ruptura co emprego. Entre algúns 
destes procesos salientan a diminución de ofertas de emprego, o aumento  
da competencia, o atraso no pagamento das axudas á dependencia que sustentan 
os contratos, a precarización das condicións de traballo, a asunción dos  
custos vinculados ao réxime xeral, a intensificación da actitudes racistas e 
discriminatorias etc.

En segundo lugar é importante salientarmos que a pesar da intensidade de 
moitas situacións de dificultade, os fogares están a facer importantes esforzos 
por garantiren os seus empregos, o nivel necesario de ingresos e mesmo tratar 
de previr situacións de irregularidade. Como exemplo de tales esforzos poderían 
mencionarse o aceptar calquera emprego e/ou condición laboral, combinar o 
traballo de varios domicilios, retirar remesas, requirir apoios desde a orixe a través 
da remesa invertida e o autoemprego ou o falso contrato, entre outras estratexias.

No entanto, a propia intensidade das dificultades fai cuestionar o propio termo 
de estratexia, debido a que a posibilidade de decidir é moitas veces limitada nas 
realidades máis extremas. Con todo, malia a propia controversia do concepto, 
apóstase por este para identificar estes esforzos que subliñan a actividade e a 
potencialidade dos fogares para enfrontaren dificultades.

Por último, a terceira conclusión é o carácter ambivalente das estratexias. Iso é  
debido a que a pesar de conseguir contrarrestar as dificultades, o seu 
desenvolvemento pode xerar novos espazos de dificultade vinculados ao 
empeoramento da saúde, o incremento da conflitividade, a perda de autonomía 
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e a autoestima ou o malestar por sentir que se desatenden responsabilidades 
adquiridas ao migrar, entre outros factores. Así pois, as estratexias contribúen a 
limitar efectos, mais non están exentas de consecuencias. De resto, e non menos 
importante, os resultados tamén subliñan as consecuencias asociadas ao recorte 
das axudas á dependencia ou o paso do réxime especial de empregadas de fogar ao 
réxime xeral nun momento de crise, debido a que o seu custo foi tamén asumido 
polas propias traballadoras. En definitiva, todos estes resultados son conclusións 
que abren, á súa vez, novos espazos de reflexión vinculados ao futuro deste sector 
e das condicións laborais das súas traballadoras, polo que é un obxecto de estudo 
inserido nunha realidade económica, social e política cambiante que haberá  
que retomar en próximas análises.
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Resumo

O «efecto Lázaro» é unha construción xurisprudencial que permite revivir unha relación 
laboral xa fenecida para diversos efectos cando se dar unha serie de condicións. O seu 
campo de aplicación restrínxese ás sucesións de empresas, aínda que non só en relación 
cos despedimentos, malia ser certo que o seu obxectivo (e efecto) principal é combater 
os despedimentos de traballadores efectuados nunha empresa para transmitila «limpa» 
(sen empregados), de tal forma que os novos propietarios a adquiran sen ningunha obriga 
anterior.

Palabras chave: sucesión de empresas, despedimento, obrigas laborais, xurisprudencia.

Abstract

The “Lazarus effect” is a case law which allows you to revive a working relationship 
already finished for different effects when certain conditions occur. Its field of application 
is restricted to successions of companies, although not only regarding dismissals. It is true 
that its main objective (and effect) is to combat the dismissals of workers carried out in 
a company to transmit it “clean” (without employers), so that the new owner acquires it 
without any previous obligation.

Keywords: Succession of companies, Dismissal, Labour obligation, Case law.
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1. Introdución

Non pode esquecerse que «sendo a relación de traballo unha relación xurídica 
duradeira, é normal que, entre o momento do seu nacemento en virtude dun 
contrato e o do seu remate, ocorran determinados acontecementos que, á súa 
vez, produzan alteracións de importancia na configuración da relación tal e como 
foi creada polos suxeitos interesados»1; e unha das hipóteses máis relevantes é a 
que afecta a un dos suxeitos contratantes, os empresarios, o que é perfectamente 
posible –a diferenza dos traballadores2–, malia que non pode afectar a outra parte 
contratante (os empregados), para o cal se estableceu unha norma especial, que 
deriva da transposición da Directiva 2001/23/CE do Consello, do 12 de marzo 
de 2001, sobre a aproximación das lexislacións dos estados membros relativa 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 actividade.

A protección que achega o artigo 44 do Estatuto dos traballadores (ET)3 parece 
ser moi completa, dado que blinda os traballadores fronte ás transmisións de 

1 Véxase MArtíN VAlVerDe, A.; roDríGuez-sAñuDo Gutiérrez, f. e GArcíA MurciA, J. (2012) Derecho del 
trabajo. Madrid, Tecnos, p. 661.

2 Con algunhas excepcións moi significativas, mais tamén moi estrañas; por exemplo, a substitución dos porteiros 
de fincas urbanas por parte do seu cónxuxe ou outro familiar, tal e como prevén algúns convenios colectivos.

3 Art. 44.1 a 44.3 do ET:

1. O cambio de titularidade dunha empresa, dun centro de traballo ou dunha unidade produtiva autónoma non 
extinguirá por si mesmo a relación laboral, quedando o novo empresario subrogado nos dereitos e obrigas 
laborais e de Seguridade Social do anterior, incluíndo os compromisos de pensións, nos termos previstos 
na súa normativa específica, e, en xeral, cantas obrigas en materia de protección social complementaria 
adquirise o cedente.

2. Para os efectos do previsto neste artigo, consideraranse que existe sucesión de empresa cando a transmisión 
afecte unha entidade económica que manteña a súa identidade, entendida como un conxunto de medios 
organizados co fin de levar a cabo unha actividade económica, esencial ou accesoria.

3. Sen prexuízo do establecido na lexislación de Seguridade Social, o cedente e o cesionario, nas 
transmisións que teñan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres anos das obrigas 
laborais nacidas con anterioridade á transmisión e que non fosen satisfeitas. O cedente e o cesionario tamén 
responderán solidariamente das obrigas nacidas con posterioridade á transmisión, cando a cesión fose 
declarada delito (...).
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empresas que puideren producirse durante o devir da relación laboral (incluídas 
diversas posibilidades), mais existen supostos en que tivo que ser a xurisprudencia 
a que –interpretando os preceptos legais– estendese o seu halo protector, tendo en 
conta que nestas situacións non tan infrecuentes na práctica, en opinión dalgúns e 
cunha visión un tanto ríxida, quedaría extramuros o suposto de feito do precepto.

A referencia corresponde ao suposto de feito seguinte: un empresario (o cedente) 
quere transmitir a outro unha empresa (o cesionario), mais o cesionario non quere 
subrogarse nas relacións existentes e que vinculan o anterior; para logralo, chega 
a un acordo co cedente co fin de que este despida todos os traballadores (por 
exemplo, por causas obxectivas por mor do peche do centro de traballo); despois 
de liquidar todas as relacións laborais e após de agardar un tempo prudencial, 
transmite o centro de traballo ao cesionario, quen adquire a empresa «limpa», 
sen traballadores. Desta forma aquelas relacións laborais existentes co primeiro 
empresario (o cedente-transmitente) terían acabado e poderían continuarse co 
segundo (o cesionario-adquirente). Porén, o «efecto Lázaro»4 permite estender os 
efectos legais previstos para a sucesión de empresas a casos como o descrito, en 
que se produciu un interin entre a extinción e a reactivación da empresa, centro 
de traballo ou unidade produtiva autónoma, ao posibilitar revivir os dereitos dos 
traballadores despedidos como se aquela reactivación se producise sen solución 
de continuidade5. 

Este fenómeno tivo a súa primeira manifestación científica ao analizar a 
posibilidade de que os traballadores descubrisen logo do seu despedimento –e unha 
vez caducada a súa acción de despedimento polo transcurso dos vinte días– que 
os empresarios pretendían transmitir á empresa (ou unidade produtiva autónoma) 

4 É evidente que a denominación empregada pola xurisprudencia fai referencia a Lázaro de Betania, personaxe 
bíblico que aparece no Novo Testamento e irmán de María e Marta de Betania. Lázaro falecera e fora soterrado 
cando foi revivido por Xesús (Xn 11, 41-44). Para unha completa definición da institución podería acudirse á 
Sentenza do Tribunal Supremo do 16 de xaneiro de 1990, recurso de casación por infracción da Lei 968/88.

5 Como precedente, pode citarse a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco do 25 de xuño de 
1993, recurso n.º 618/92.
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a alguén sen a carga derivada dos contratos de traballo6 e puidesen revivir a súa 
acción de despedimento. Ora ben, non só se pode aplicar a aquelas situacións en 
que o que se está a exercitar é unha acción de despedimento, senón que poderían 
considerarse outras hipóteses, por exemplo, a aplicación da antigüidade para os 
fins dun suplemento ou para o efecto que os servizos na empresa anterior poidan ter 
sobre a indemnización do despedimento producido na nova7. Este artigo pretende 
expor os trazos fundamentais da institución e as posibilidades prácticas ofrecidas.

2. A sucesión de empresas

A finalidade principal do xa mencionado artigo 44 do ET é evitar que se produza 
a extinción dos contratos de traballo por mor da sucesión dun empresario a outro 
na titularidade da empresa. Como algún autor lembra8, tal precepto reproduciu o 
sentido orixinario do artigo 79 da Lei de contrato de traballo de 1931, aclarado 
por unha orde ministerial do 16 de xullo de 1932, e ten o seu precedente 
inmediato no artigo 18 da Lei de relacións laborais de 1976, sen que tras a súa 
inicial promulgación en 1980 sufrise modificacións ata que foi emendado pola 
Lei 12/2001, do 9 de xullo, que traspón a Directiva 2001/23/CE do Consello, 
do 12 de marzo de 2001, que contén unha regulación completa e detallada.  
Dous son basicamente os requisitos esixidos para conformar o suposto de feito 
que determinará a aplicación do réxime de garantías, individuais e colectivas, 
do precepto estatutario9: por unha banda, un requisito subxectivo, que se 

6 Cfr. MArtíNez GiróN, J.(1997) «Notas sobre la eventual resurrección de acciones de despido caducas» en Gárate 
Castro, J. (coord.) Cuestiones actuales sobre despido disciplinario. Estudios ofrecidos al profesor Manuel Alonso 
Olea, con motivo de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 129-131.

7 Este suposto é o que analiza a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de decembro de 2012, 
recurso n.º 1562/10.

8 Cfr. MArtíNez GiróN, J.; Arufe VArelA, A. e cArril Vázquez, X. M. (2006) Derecho del trabajo. A Coruña, 
Netbiblo, p. 280.

9 Véxase MoreNo ViDA, M.ª N.; MoNereo Pérez, J. l. e MoliNA NAVArrete, c. (2011) Manual de derecho 
del trabajo. Granada, Comares, p. 598.
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produza un cambio efectivo ou real na titularidade da empresa; e, pola outra, 
un requisito obxectivo, que o cedido ou transmitido teña suficiente autonomía 
económico-organizativa. No entanto, cómpre significar cada un deles.

O certo é que a axeitada garantía de estabilidade no posto de traballo impón no 
noso ordenamento xurídico un concepto obxectivo de empresa, que pon o acento 
na vinculación dos traballadores non coa persoa dos empresarios, senón co 
complexo organizativo de medios humanos e materiais que a empresa representa 
como xeradora de dereitos e obrigas laborais garantidas polo artigo 44 do ET, de 
tal xeito que, mentres subsista a empresa como tal, o contrato de traballo resulta 
inmune aos cambios de titularidade empresarial. Diso é reflexo o devandito 
precepto estatutario, que prevé a continuidade da relación laboral nos casos 
de novación subxectiva da persoa dos empregadores, abarcando coa súa ampla 
expresión «cambio de titularidade» calquera tipo de transmisión, xa sexa inter 
vivos ou mortis causa, ben se acentúe a nota da sucesión no conxunto orgánico 
de bens e dereitos que constitúen a empresa, ben, pola contra, se faga fincapé 
na sucesión da actividade10. En todo caso, tendo sempre presente que a maior 
parte das situacións recollidas xudicialmente non integran supostos en que se 
transmita unha empresa en funcionamento, pois iso eliminaría todo litixio sobre 
a subrogación empresarial, pois que o desacordo xorde precisamente11 cando se 
trata de agochar esa sucesión co fin de evitar as consecuencias que entraña e se 
acode no cambio de titularidade –engádese– a mecanismos non transparentes 
(entre os que poderiamos citar o suposto combatido a través do «efecto Lázaro»). 

En particular, podería lembrarse, dunha parte, que o artigo 44 do ET constitúe 
a transposición ao dereito español da Directiva 77/1987/CEE (que é a actual 
Directiva 2001/23/CE de que xa se falou), aplicable –conforme ao seu artigo 1– 
aos traspasos de empresas, centros de actividade ou partes de centros de actividade 
como consecuencia de cesión contractual e difusión; e, da outra, que o Tribunal 
de Xustiza da Unión Europea mantivo que o elemento decisivo para determinar a 

10 Véxase a xa afastada Sentenza do Tribunal Supremo do 10 de maio de 1971.

11 Como observa a Sentenza do Tribunal Superior de Asturias do 15 de decembro de 1995, Repertorio de 
jurisprudencia de Aranzadi 4597.
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presenza dunha sucesión de empresas se atopa no «mantemento da identidade da 
entidade económica»12, que resulta da continuación ou retoma, por parte dos novos 
empresarios, das mesmas ou análogas actividades económicas, cuxa concorrencia 
pode resultar de distintas circunstancias como son a transmisión de elementos 
corporais ou incorporais, a transferencia de actividade ou a transferencia do 
persoal ou a parte esencial do persoal13. 

Estes trazos, ademais, foron analizados tamén pola xurisprudencia española14, que 
chegou a consideracións moi similares ás expresadas e xa citadas no sentido de 
que o suposto de feito que recolle o artigo 44 do ET require a concorrencia de 
dous requisitos:

1) O primeiro, que haxa tracto ou transmisión dun titular a outro, por calquera 
procedemento, o que permite incluír os supostos en que a transmisión entre os 
primitivos empresarios e os sucesores non é directa, e mesmo aqueles outros 
en que se disimula coa finalidade de evitar que operen os seus efectos legais, 
para os cales o realmente decisivo é que haxa continuidade na actividade 
empresarial, de modo que cobra suma importancia comprobar o obxecto da 
actividade que desenvolven ambos os empresarios, así como as circunstancias 
do lugar en que a efectúan, os medios humanos e materiais con que a fan e o 
momento en que cada un a leva a cabo.

2) E o segundo, que o obxecto transmitido sexa a empresa no seu conxunto, algún 
dos seus centros de traballo ou mesmo unha das súas unidades produtivas 
con capacidade para funcionar autonomamente. En palabras do Tribunal 

12 En concreto, pódense consultar as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea 65/1986, do 18 de 
marzo, asunto Spijkers; 54/1994, do 14 de abril, asunto Schmidt; e 83/1999, do 2 de decembro, asunto Allen e 
outros.

13 Para todas, véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 25 de xaneiro de 2001 
(asunto C-172/99), caso Oy Liikenne Ab contra Pekka Liskojärvi e outros.

14 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 12 de decembro de 2002, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 764/02; do 11 de marzo de 2003, recurso de casación para a unificación da doutrina 2252/02; e do 23 
de novembro de 2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 6432/03.
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Supremo, a sucesión de empresas require «a entrega efectiva do total conxunto 
operante dos elementos esenciais (...) que permite a continuidade da actividade 
empresarial»15,e, por iso, non pode apreciarse a sucesión cando o que se 
transmite «non é a empresa na súa totalidade nin un conxunto organizativo 
desta dotado de autonomía suficiente no plano funcional ou produtivo, senón 
uns elementos patrimoniais illados»16 .

De feito, os amplos termos en que está redactado o artigo 44 do ET determinan 
que os supostos de transmisión de empresas nel previstos sexan configurados 
unhas veces acentuando a sucesión no conxunto orgánico de bens e dereitos 
que constitúen a empresa, e noutras ocasións facendo fincapé na sucesión da 
«actividade», por entender que a estrutura sistemática e funcional que subxace 
á actividade produtiva da empresa é o seu auténtico nervio17. Alén do sinalado, a 
primacía (esixencia) de que concorran os dous elementos indicados: o subxectivo 
(representado pola transferencia directa do negocio ou centro de traballo autónomo 
por calquera tipo de transmisión) e o obxectivo (consistente na entrega efectiva 
do conxunto operante total dos elementos esenciais da empresa que permita a 
continuidade da actividade empresarial), conduce a excluír a súa aplicación  
–porque non satisfai o suposto de feito previsto na norma estatutaria– naqueles 
casos de transmisión de elementos materiais ou instrumentais illados, mais non do 
ente unitario que a empresa representa18.

15 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 27 de outubro de 1986, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 
5902.

16 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 4 de xuño de 1987, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 
4127.

17 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 13 de marzo de 1990, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 
2069; e do 10 de maio de 1991, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 3798.

18 Neste sentido poden citarse as sentenzas do Tribunal Supremo do 6 de maio de 1971, Repertorio de 
jurisprudencia de Aranzadi 2568; do 14 de novembro de 1977, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 4510; 
do 11 de maio de 1987, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 3664; e do 12 de setembro de 1988, Repertorio 
de jurisprudencia de Aranzadi 6875.
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Porén, en relación coa necesidade de transmitir elementos patrimoniais introduciuse 
unha modificación dos criterios cando se trata de empresas de servizos19, en 
aplicación da doutrina do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas20, aínda 
que xa o indicara o Tribunal Supremo en relación con este tipo de empresas21 e moi 
anteriormente22: o elemento fundamental para determinar se existe ou non unha 
sucesión empresarial é que se transmitise unha entidade económica organizada 
de xeito estable, isto é, que se producise a transmisión dun conxunto organizado 
de persoas e elementos que permita o exercicio dunha actividade económica. E a 
realidade daquela transmisión podería deducirse non só da entrega de elementos 
patrimoniais, senón do feito de que os novos empresarios se fagan cargo ou non da 
maioría dos traballadores, de que se transmitise ou non a clientela ou do grao de 
analoxía entre as actividades exercitadas antes e despois da transmisión.

En definitiva, o importante e transcendental –afirma o noso Alto Tribunal– é que 
se producise aquela substitución subxectiva de empresarios ou entidades e, por 
tanto, a sucesión procede non só cando hai transmisión de activos patrimoniais, 
senón tamén naqueles outros supostos en que os cesionarios dunha actividade se 
fan cargo en termos significativos de calidade e número de parte do persoal dos 
cedentes23.

19 Cfr. MuNíN sáNchez, l. M. (2011) «La sucesión de empresas en supuestos de reasunción del servicio por una 
Administración Pública» Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña XV, pp. 729-733.

20 Véxanse as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea 65/1986, do 18 de marzo, asunto Spijkers; 
99/1992, do 19 de maio, asunto Stiiching; 309/1998, do 10 de decembro, asunto Sánchez Hidalgo; 283/1999, do 
2 de decembro, asunto Allen e outros; e 29/2002, do 24 de xaneiro, asunto Temco, entre outras.

21 Pode consultarse in extenso ArAstey sAhAGúN, M. l. (2002) «Aspectos relativos a las empresas contratistas 
de servicios: el cambio de titularidad en la actividad y el contrato para obra o servicio determinado» Revista del 
Poder Judicial 68, pp. 341-379.

22 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 27 de outubro de 2004, recurso de casación para a unificación 
da doutrina 899/02; e do 23 de novembro de 2004, recurso de casación para a unificación da doutrina 6432/03.

23 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 4 de abril de 2005, recurso de casación para a unificación da 
doutrina 2423/03; do 17 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 4426/06; e do 27 de 
xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da doutrina 4773.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 349-364

LARA M. MUNÍN SÁNCHEZ358

Unha vez delimitados cales son os trazos caracterizadores da sucesión de empresas, 
deberíase afondar nas hipóteses incluídas na súa ampla definición –tal e como fixo 
a xurisprudencia– e, sobre todo, no caso concreto da resurrección da relación 
laboral previamente «falecida» a que se refire o denominado «efecto Lázaro».

3. O «efecto Lázaro»

3.1. Concepto

Este fenómeno tivo a súa primeira manifestación científica ao analizar a 
posibilidade de que os traballadores descubrisen após o seu despedimento –e 
logo de caducar a súa acción polo transcurso dos vinte días– que os empresarios 
pretendían transmitir a empresa (ou unidade produtiva autónoma) a alguén sen a 
carga derivada dos contratos de traballo24 e puidese revivila. Isto, porque habería 
que loitar contra o seguinte criterio: 

(…) roto o vínculo laboral, é constante na doutrina xudicial a esixencia de que o 
contrato se ache en vigor para que poida operar o mecanismo subrogatorio.

O efecto do mantemento do vínculo require, loxicamente, que este se atope vixente, de 
aí que o artigo 3.1 da Directiva 2001/2003, do 12 de marzo, estableza que os dereitos e 
obrigas que resulten para o cedente dun contrato de traballo ou dunha relación laboral, 
existentes na data do traspaso, serán transferidos ao cesionario como consecuencia 
do traspaso (…) E o artigo 44 do ET dispón que o cambio do titular non extinguirá 
por si mesmo a relación laboral porque parte da súa subsistencia no momento da 
transmisión, pois só así cabe aceptar a existencia dunha novación subxectiva, dado 
que resulta imposible aceptar a modificación dunha relación xurídica xa extinguida. 
A xurisprudencia declara que a garantía de exclusión da relación laboral do artigo 
44 do ET non pode operar se, previamente ao cambio de titularidade, existiu unha 
extinción do contrato de traballo, a respecto do cal, se tal extinción é conforme ou 
non co ordenamento xurídico, non cabe entrar a coñecer dado que, tal e como ficou 

24 Cfr. MArtíNez GiróN, J. (1997) op. cit., pp. 129-131.
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exposto, a acción en todo caso para reclamar fronte ao despedimento operado pola 
única empregadora tería caducado25.

Como se expón nalgunha resolución xudicial26, unha aplicación rigorosa da 
esixencia de que o vínculo persista ou se produza sen solución de continuidade 
deixaría en terra de ninguén moitos supostos en que os empresarios teñen 
buscado enmascarar a operación e defraudar os dereitos dos traballadores. De 
feito, a primeira resolución sobre a institución27 estudaba o suposto práctico dun 
empresario xubilado e a continuidade da súa actividade por unha empresa formada 
polos seus dous fillos e a súa dona, en que se daban notas moi significativas da 
existencia dunha fraude (transmisión de persoal e bens, continuidade da mesma 
actividade etc.). Nas súas palabras:

(...) non se trata, por tanto, de dúas actividades empresariais independentes, como se 
estima desde unha perspectiva de análise en exceso formal na sentenza recorrida, senón 
dunha explotación que se programa por persoas pertencentes ao círculo patrimonial 
familiar do empresario próximo á xubilación precisamente para operar plenamente a 
partir do cesamento formal da primeira industria e que vai medrando paulatinamente a 
expensas desta última para lograr unha dimensión significativa (…), [no] mes seguinte 
a aquel en que se produciu a extinción dos contratos de traballo da primeira pola 
xubilación do empregador.

Resucítanse, así, os contratos de traballo extinguidos pola xubilación do empresario 
[o actual artigo 49.1.g) do ET28] e que só atribuían aos traballadores un mes de 

25 Véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Estremadura do 8 de novembro de 2008, recurso 
n.º 462/07.

26 Véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de decembro de 2012, recurso 
n.º 1562/10.

27 A xa citada Sentenza do Tribunal Supremo do 16 de xaneiro de 1990, recurso de casación por infracción da 
Lei 968/1988.

28 «O contrato de traballo extinguirase (...) g) Por morte, xubilación nos casos previstos no réxime correspondente 
da Seguridade Social, ou incapacidade do empresario, sen prexuízo do disposto no artigo 44, ou por extinción da 
personalidade xurídica do contratante».



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 349-364

LARA M. MUNÍN SÁNCHEZ360

salario, de forma que poderían exercer as súas renovadas accións de despedimento 
contra a nova empresa constituída (e sucesora do empresario individual xubilado). 
Como se recolleu por parte dalgún autor29:

(...) a estratexia, segundo se puido comprobar, é brillante, e normalmente triúnfa nos 
tribunais españois, e aparece articulada sobre dous piares: 1) O cedente procede a 
extinguir os contratos cos seus traballadores alegando calquera das causas xustas 
presentes no art. 49 do ET, coa evidente intención de transmitir a súa empresa libre 
de cargas, facela máis atractiva para o adquirente, quen o puido pór como condición 
previa; ou, sinxelamente, 2) agárdase un tempo prudencial, sempre superior ao prazo 
de caducidade para accionar por despedimento, co fin de consumar o cambio de 
titularidade a través do negocio xurídico que se considere –con toda a amplitude– 
oportuno ou conveniente no caso concreto, procurando así a «defunción» dos contratos. 
Fronte a tal proceder, o traballador comproba como, logo da primitiva extinción, a 
actividade do negocio continúa e, loxicamente, percibe como na operación mercantil 
quedaron fatalmente vulnerados os seus anhelos de estabilidade no emprego, trocados, 
como moito, por unha indemnización polo xeral inferior á fixada por despedimento 
improcedente. De aí a súa pretensión de ser reposto no seu dereito de ocupación ou de 
obter unha indemnización conforme corresponde.

En definitiva, a «resurrección» do vínculo contractual orixínase como consecuencia 
da sucesión empresarial en supostos da súa «morte» baixo determinadas condicións. 
A sucesión, por regra xeral, prodúcese a seguir, mais tamén é posible –e aquí 
entra o «efecto Lázaro»– que haxa unha interrupción –máis ou menos longa– 
co obxectivo de defraudar as lexítimas expectativas dos traballadores no campo 
laboral ou de seguridade social; e é, fronte a esta, cando se xera a resurrección.

3.2. Réxime xurídico

Os dous elementos que se esixiron para que opere o denominado «efecto Lázaro» 
son, por unha banda, a existencia dun acordo entre transmitentes (cedentes) e 

29 Véxase sAN MArtíN roDríGuez, f. J. (2010) Los plazos en el proceso de despido disciplinario. Madrid, 
La Ley, pp. 93-94.
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adquirentes (cesionarios) para evitaren a aplicación da normativa relativa á 
sucesión de empresas; e, pola outra, o transcurso dun breve lapso entre a extinción 
do vínculo laboral e a transmisión do negocio, tendo presente que canto máis 
tempo transcorra menores son as posibilidades de «resurrección»30.

No entanto, esas dúas condicións non sempre son esixidas pola xurisprudencia 
con idéntica énfase, posto que, polo que fai á primeira, na nosa comunidade 
autónoma non se considera necesaria, xa que a súa ausencia non constitúe un 
óbice para a súa apreciación31; é máis, a propia corrente científica que entende 
precisas aquelas32, ao revelar o ánimo defraudatorio e comportar a aplicación 
da norma que se pretendeu eludir33, recoñece que a súa falta de existencia non 
converte en inviable a oportunidade de canto aquí se analiza, sobre todo tendo 
en conta o sentado polo Tribunal Supremo no tocante ao incumprimento pola 
contratista cesante dos deberes de información previstos na cláusula convencional 
de subrogación por cambio de adxudicatarios.

E no que concirne á segunda, existen dúas liñas xurisprudenciais contrapostas: os 
pronunciamentos xudiciais34 que fixan o lapso de interrupción nun ano, que é o 
prazo de prescrición establecido no artigo 59 do ET para o exercicio das accións 
derivadas do contrato de traballo dun lado; e, do outro, os que alongan esa marxe 
até os tres anos35, posto que «o artigo 44 do ET ao vincular solidariamente as 
responsabilidades de cedente e cesionario, non somete esta solidariedade a ningún 
prazo de prescrición, senón que directamente lle adxudica unha duración de tres 

30 Véxase sAN MArtíN roDríGuez, f. J. (2010) op. cit., pp. 94-95.

31 Véxanse as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 19 de abril de 1995, recurso n.º 1414/95; 
e do 18 de decembro de 2012, recurso n.º 1562/10.

32 Cfr. sAN MArtíN roDríGuez, f. J. (2010) op. cit.

33 Véxase GóMez AbelleirA, f. J. (2000) «Sucesión de empresas por arrendamiento en la doctrina del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia» en Gárate Castro, J. (ed.) Estudios de jurisprudencia social de Galicia. Santiago 
de Compostela, Fundación Alfredo Brañas, pp. 243-247.

34 Véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias/As Palmas do 28 de xuño de 2006, recurso 
n.º 1799/03.

35 Véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Aragón do 23 de novembro de 1994, recurso n.º 895/93.
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anos, o que supón a caducidade do vínculo e termo perentorio a que se limita toda 
posibilidade de facelo valer, isto é, a solidariedade caduca, desaparece unha vez 
que transcorren os tres anos desde a subrogación, a lexitimación pasiva ad causam 
de quen, até daquela, como afectado polo efecto xurídico da sucesión, era titular 
pasivo da virtual débeda, en vía dunha solidariedade cuxa duración, no entanto, 
está perentoriamente taxada na lei»36 .

3.3. Consecuencias

O efecto perseguido pola institución –que ten a ver co mantemento do vínculo 
contractual, co nivel de emprego– combínase con outros secundarios, tamén 
relevantes, derivados do principal, porque se estende a todas as condicións laborais 
e de seguridade social existentes antes da transmisión ou, para poder aplicalo 
neste campo, antes de que se producise a extinción en falso (ou por empregar 
unha terminoloxía acorde co nome da institución: a «morte» da primeira relación). 
Así, cando máis tarde –nun período de tempo que é flexible dependendo de quen 
o aprecie– se retoma a actividade empresarial desa empresa, centro de traballo ou 
unidade económica empresarial tamén revivirá a relación laboral aparentemente 
extinguida (resucitará, en termos compatibles co nome da institución) e revivirá 
con todo o contido existente no seu anterior vínculo. Isto implica que, a pesar de a 
súa virtualidade principal ser revivir a acción por despedimento, tamén se estende 
a outros efectos (antigüidade, dereitos colectivos, complementos etc.).

Un caso curioso ao cal me quero referir, pois supón a extensión desta institución 
a un efecto colateral, e ademais recente, é o considerado na Sentenza do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia do 18 de decembro de 2012, recurso n.º 1562/10, 
onde se discutía cal era a antigüidade dun traballador para o fin de calcular a 
indemnización correspondente a un despedimento colectivo con tramitación dun 
expediente de regulación de emprego.

O interesante é que este traballador prestara servizos para unha empresa até que 
foi despedido e un ano máis tarde foi contratado por outra que, tras adquirila 

36 Véxanse as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias do 29 de setembro de 2006, recurso 
n.º 1913/06; e do 16 de marzo de 2007, recurso n.º 4237/06.
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da primeira, ocupou a mesma nave, empregaba parte do material e dedicábase 
á mesma actividade; para alén diso, o actor prestara servizos durante ese ano 
de ruptura para outra empresa allea ao preito. Após traballar uns cantos anos, a 
segunda empresa inicia un expediente de regulación de emprego para proceder a 
un despedimento colectivo, que se autoriza37, en que ao traballador se lle calcula 
a indemnización correspondente (vinte días de salario por ano traballado polo 
artigo 51 do ET) atendendo exclusivamente á súa antigüidade na segunda empresa. 
Contra esta medida o traballador reacciona exercitando unha reclamación salarial 
–non discute o despedimento en si, senón a diferenza salarial que se xerou– baixo 
o argumento de que a antigüidade debe de ser incrementada cos anos que traballou 
para a primeira empresa -transmitente–, dado que se producira unha sucesión de 
empresas. O TSXG, nunha resolución bastante elaborada, vén recoller a doutrina 
do «efecto Lázaro» e proxectar a roupaxe protectora do artigo 44 do ET a este 
suposto, con fincapé en que aquel non pode restrinxirse aos casos de despedimento, 
senón que tamén se debe estender a calquera efecto colateral da relación xurídica, 
quer de dereito laboral, quer de seguridade social.

Por tanto, a eficacia da sucesión de empresas en supostos de ruptura da continuidade 
(«efecto Lázaro») non é diferente á que se pode predicar da xeral, daquela en que 
non houbo interrupción ou é menor de vinte días.

4. Epílogo

O que se tratou de pór de relevo neste artigo científico é que a sucesión de 
empresas non é un fenómeno constrinxido ás transmisións producidas sen 
solución de continuidade, isto é, sen interrupcións, que son as máis habituais, 
senón que tamén se estende a supostos en que aquela sucesión de empresas se 
tentou enmascarar «arrefriándoa», dilatándoa no tempo, para rachar o nexo entre 
a primeira e a segunda empresa (transmitente e adquirente) ou, cando menos, para 
que a proba da relación entre unha e outra se dificulte. Precisamente contra este 
tipo de comportamentos empresariais xorde o «efecto Lázaro», que «resucita» 

37 O suposto de feito correspóndese coa situación anterior ao Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, cando 
era necesaria a autorización da autoridade laboral para despedir colectivamente.
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a relación laboral e permite acudir á roupaxe do artigo 44 do ET. O obxectivo 
procurado, independentemente de se estimar un prazo máis ou menos dilatado 
para o exercicio da acción correspondente, é a protección dos traballadores 
mediante o uso dunha creación tuitiva deseñada pola xurisprudencia que permite 
alongar as posibilidades concedidas para prorrogar a relación laboral (e o seu feixe 
de facultades), obrigando á nova empresa a subrogarse na posición xurídica dos 
transmitentes.
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Resumo

A inclusión social das persoas con discapacidade é unha das prioridades das sociedades 
avanzadas, mais só pode acadarse plenamente en contornos normalizados. Aínda que 
a xente nova con discapacidade está a acceder de forma crecente á educación superior, 
faino de xeito maioritario nas universidades abertas ou a distancia, polo que a súa 
inclusión educativa non vai acompañada dunha socialización universitaria con pares. 
Para atinxir este obxectivo é preciso, como se amosa na literatura, dispor dun contorno 
amigable que o favoreza. Neste traballo estúdase a predisposición favorable entre os 
estudantes universitarios nas universidades presenciais. Fíxose un traballo empírico en 
varias titulacións na Universidade da Coruña durante os cursos 2009-2010, 2010-2011 e  
2011-2012, e realizouse unha comparativa entre sexos. Obtívose como resultado unha 
maior implicación das mulleres que dos homes, o que revela a importancia do xénero 
como un elemento diferenciador.

Palabras chave: discapacidade, actitudes, educación, inclusión, xénero.

Abstract

Social inclusion of disabled people is a priority of advanced societies, but this can only 
be achieved fully in standardized environments. Although young people with disabilities 
are increasingly accessing to education, they do mostly in open or distance universities, 
so that educational inclusion is not accompanied by university socialization with peers. To 
achieve this goal it is necessary, as the literature shows, to have a friendly environment. In 
this paper we study the favourable attitude among college students in physical universities. 
The empirical work was done in various degrees at the University of A Coruña during the 
academic years 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 and a comparison between sexes was 
carried out, resulting in greater involvement of women than men and highlighting the 
importance of gender as a differentiating element.

Keywords: Disability, Attitudes, Education, Inclusion, Gender.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 365-387

A INCLUSIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NAS UNIVERSIDADES PRESENCIAIS
DESDE O PUNTO DE VISTA DOS SEUS PARES: A PERSPECTIVA DE XÉNERO

367

1. Introdución

Segundo as Nacións Unidas (2010), mesmo nos países máis desenvolvidos, cunha 
educación primaria case universal, os nenos que sofren algún tipo de exclusión 
contan maioritariamente con algunha discapacidade; xa que logo, segue a existir 
unha evidente ligazón entre a discapacidade e a marxinación no ámbito educativo. 
É máis, a pesar dos logros en materia de inclusión, aínda existen colectivos en risco 
de exclusión social (inmigrantes, persoas con discapacidade, pobres...). No caso 
da discapacidade, este risco maniféstase en numerosos ámbitos da vida e a crise 
económica actual non fai máis que acrecentalo (Díaz Velázquez, 2010).

Para aumentar as súas posibilidades de se incorporaren ao mundo laboral, as 
persoas con discapacidade optaron polo ensino a distancia como medio para lograr 
unha maior cualificación (Collins et al. 2010). A sensibilización da sociedade no 
tocante aos problemas deste colectivo foi paralela a un maior acceso de estudantes 
á educación superior, o que, en países desenvolvidos, favoreceu o incremento 
do alumnado con discapacidade nas universidades (Verdugo, 2009). Con todo, o 
acceso á educación superior, sobre todo en ámbitos normalizados, non é sinxelo 
para as persoas con algunha discapacidade, polo que se requiren certas medidas 
institucionais de intervención.

Segundo autores como Suriá (2011), Moreno et al. (2006) ou Polo e López (2005), 
entre outros, as actuacións que se adopten deben ir acompañadas de medidas que 
estimulen as relacións interpersoais entre o estudantado con discapacidade e o 
seu grupo de referencia social, que está constituído principalmente polos seus 
compañeiros de estudos no ámbito académico. Non obstante, a prestación de 
servizos no ámbito educativo en España presenta unha situación heteroxénea, 
moi ligada ás distintas sensibilidades e normativas de cada unha das comunidades 
autónomas.

Este escenario reflicte unha carencia da regulación legal común no ensino 
superior a respecto do seu funcionamento, estrutura organizativa, actividades para 
desenvolver e alcance destas, e recursos materiais e humanos. A maior presenza 
de persoas con discapacidade nas aulas universitarias, malia se concentrar nas 
universidades abertas ou a distancia, tamén se deixou sentir nas universidades 
presenciais, o que é moi positivo en termos educativos e de formación, mais obvia 
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o aspecto social inclusivo, tan necesario para as persoas con discapacidade, que se 
fomenta principalmente mediante a asistencia a aulas presenciais.

As relacións cos pares son unha fonte de enriquecemento persoal e de reforzo de 
lazos sociais a que as persoas con discapacidade teñen, polo xeral, dificultades de 
acceso; no entanto, estas relacións son fundamentais, en especial na adolescencia 
e a mocidade temperá, que caracterizan os primeiros anos no ensino superior. Por 
se xeraren, reforzaren e consolidaren sobre todo nas aulas presenciais, o acceso 
das persoas con discapacidade ás universidades tradicionais presenciais é non 
só moi importante, senón tamén desexable. Non obstante, para que a inclusión 
sexa efectiva, é preciso que os compañeiros dos estudantes con discapacidade se 
mostren receptivos á súa compañía nos centros educativos.

Tal como sinalan Infante e Gómez (2004) na súa análise das actitudes dos 
universitarios chilenos cara ás persoas con discapacidade, o contacto coas persoas 
con discapacidade inflúe positivamente nas actitudes dos estudantes. Pola súa vez, 
Gughwan e Chow (2001), que examinaron as actitudes cara á diversidade en varios 
grupos de estudantes de diferentes etapas, viron como os estudantes de posgrao 
presentaban actitudes máis favorables que os preuniversitarios. Outros traballos 
que nos mostran unha actitude positiva dos estudantes cara aos seus compañeiros 
con discapacidade son os de Suriá (2011) e Novo, Muñoz e Calvo (2011). No de 
Muñoz, Novo e Espiñeira (2013) trátase ademais a perspectiva de xénero. 

Por outra parte, o ámbito da educación debe, ademais, tomar en consideración 
a existencia de importantes factores extraacadémicos, como a accesibilidade 
(Rodríguez-Ascaso et al., 2011), cada vez máis presentes nas axendas dos 
gobernos. No caso español, este interese ponse de manifesto na realización de 
traballos como o de De Benito Fernández et al. (2010) sobre contornos accesibles; 
ou o de Belinchón, Hernández e Sotillo (2008) sobre a detección e as necesidades 
das persoas con síndrome de Asperger.

Aínda que, segundo sinalamos, as actitudes cara ás persoas con discapacidade son 
en xeral positivas, non están exentas de certo matiz negativo, ao viren falsamente 
mitificadas e cargadas de prexuízos sociais. Soto e Vasco (2008) apuntan que 
en ocasións subxace a crenza de que este colectivo está constituído por seres 
inferiores, ineficaces, incompetentes, e isto non só para enfrontarse ao mercado 
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laboral, senón á sociedade en si mesma; xa que logo, permanecen certos prexuízos 
ou estereotipos cara ás persoas con discapacidade que se manifestan, por exemplo, 
no ámbito laboral (Novo Corti, Muñoz Cantero e Rebollo Quintela, 2013).

Moitos estudos de intencións e actitudinais baséanse na teoría do comportamento 
planeado, que foi desenvolvida por Ajzen (1991) e resulta de grande utilidade para 
explicar diferentes tipos de comportamento. Esta metodoloxía foi utilizada para 
abordar a intención de inclusión ante a discapacidade na etapa de educación primaria 
(Obrusnikova, Dillon e Block, 2011) e educación secundaria (Obrusnikova, Dillon 
e Block, 2010), así como no ámbito universitario, para analizar os futuros docentes 
e a súa postura ante a discapacidade (Novo Corti, Muñoz Cantero e Calvo Porral, 
2011) e a formación de actitudes dos educadores.

De acordo con esta teoría, Werner e Grayzman (2011) e Ajzen (2011) sosteñen 
que o antecedente inmediato dunha conduta vén dado por unha intención que está 
influenciada por tres factores cognitivos: actitude, norma social e control percibido. 
Así se puxo tamén de manifesto nas investigacións de Novo Corti, Muñoz Cantero 
e Calvo Porral (2011) sobre a inclusión de estudantes con discapacidade no 
ámbito educativo superior, en que se revelou a grande importancia de avaliar estes 
factores por seren determinantes da propensión á inclusión. 

Esta investigación busca identificar se entre os estudantes universitarios 
existen diferenzas significativas na actitude e predisposición a axudar os seus 
compañeiros con discapacidade segundo foren homes ou mulleres, e baséase, 
metodoloxicamente, nunha comparación de medias mediante a aplicación 
do estatístico t de Student. Así mesmo, analízanse cales son as variables máis 
relevantes á hora de explicarmos a sensibilización cara a colectivos en risco de 
exclusión, neste caso o das persoas con discapacidade.

2. Discapacidade e risco de exclusión

2.1. Discapacidade

Malo Ocaña (2007) realizou unha reflexión, compartida por outros autores, sobre 
as características que debería ter unha definición da discapacidade útil para facer 
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análises económicas, en especial cando se trata de coñecer a posición das persoas 
con discapacidade no mercado de traballo. Segundo un estudo elaborado por 
Red2Red Consultores (2009) no marco do Programa operativo de loita contra 
a discriminación 2007-2013 existen dúas maneiras de referirse ás persoas con 
discapacidade, unha no ámbito normativo e outra no ámbito estatístico.

a) No ámbito normativo a definición vén dada pola lexislación vixente, arestora 
o Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 
inclusión social, que no seu artigo 4, sobre titulares dos dereitos, establece o 
seguinte:

1. Son persoas con discapacidade aquelas que presentan deficiencias físicas, 
mentais, intelectuais ou sensoriais, previsiblemente permanentes que, ao 
interactuar con diversas barreiras, poidan impedir a súa participación plena e 
efectiva na sociedade, en igualdade de condicións cos demais.

2. Ademais do establecido no número anterior, e para todos os efectos, terán a 
consideración de persoas con discapacidade aquelas ás cales se lles recoñecese 
un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. Considerarase 
que presentan unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 por cento 
os pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de 
incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez, e os 
pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación 
ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

 As normas que regulen os beneficios ou medidas de acción positiva poderán 
determinar os requisitos específicos para acceder a eles.

3. O recoñecemento do grao de discapacidade deberá ser efectuado polo órgano 
competente nos termos desenvolvidos regulamentariamente.

 A acreditación do grao de discapacidade realizarase nos termos establecidos 
regulamentariamente e terá validez en todo o territorio nacional.

b) No ámbito estatístico úsase a definición do INE, baseada na clasificación da 
Organización Mundial da Saúde. Defínese a persoa con discapacidade en 
función do que estime ela propia a respecto da existencia dunha limitación 
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importante e que lle afecte de forma duradeira para realizar as actividades da 
vida diaria.

En concordancia coas diferentes concepcións da discapacidade, tamén atopamos 
diverxencias no tocante á atención á diversidade que deben desenvolver os centros 
educativos. Bayot, Del Rincón e Hernández (2002) entenden que os distintos 
ámbitos educativos atenden a diversidade se parten das diferenzas e as aproveitan 
para o crecemento persoal e colectivo dos individuos. Nesa liña, Casanova (1997) 
indícanos que a atención á diversidade dentro do sistema educativo resulta 
obrigada sendo o seu obxectivo ofrecer o ensino de calidade que reclama e esixe a 
sociedade actual. Se brindamos a todos o mesmo tipo de ensino, non existe unha 
adecuación ás características do alumnado nin este poderá desenvolver as súas 
capacidades.

A discapacidade pode ser analizada desde diferentes ámbitos. Neste traballo, 
servirémonos do concepto de discapacidade centrado nos aspectos sociais, o que 
se denomina diversidade funcional de acordo con Alonso, Navarro e Lidón (2008), 
entendendo a discapacidade en sentido amplo como aquela dificultade especial 
que algunha persoa ten nunha área concreta, for física, sensorial ou psicolóxica.

2.2. Risco de exclusión

O concepto de exclusión social atribúese a Lenoir (1974), que incluía nel unha 
ampla variedade de persoas: pobres, con discapacidade, suicidas, anciáns, 
rapaces que sufriran abusos etc. Co paso do tempo, o termo foi utilizado para 
referirse ás desvantaxes relacionadas cos novos problemas que ían aparecendo na 
sociedade vinculados ás situacións de crise: desemprego, marxinación e cambios 
fundamentais na vida das familias (Cannan e Warren, 1997). 

A exclusión social constitúe un fenómeno multidimensional que afecta de xeito 
negativo a diversos aspectos do desenvolvemento humano de acordo con Malik 
(2013). Doutra parte, segundo a European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions (1995) pode definirse como o proceso mediante o 
cal os individuos ou grupos humanos son total ou parcialmente excluídos dunha 
participación plena na sociedade en que viven. Neste traballo relacionamos os 
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dous conceptos coas actitudes dos estudantes universitarios a prol de favorecer a 
inclusión do colectivo con discapacidade e que este obteña maiores oportunidades 
laborais nun futuro.

As actitudes cara aos alumnos con discapacidade no contorno universitario 
foron analizadas por Suriá (2011) por curso e nivel educativo entre alumnos 
universitarios e de secundaria, co resultado de se observar unha actitude máis 
favorable cara aos discapacitados nos alumnos universitarios e, de forma xeral, 
tamén naqueles estudantes que interaccionan con persoas con discapacidade. 
Outros autores destacados neste tipo de investigacións son Infante e Gómez 
(2004), que observaron que a actitude máis favorable cara ao colectivo con 
discapacidade se daba en Pedagoxía; Alonso, Navarro e Lidón (2008), que 
realizaron o seu estudo distinguindo diferentes áreas de coñecemento entre os 
estudantes universitarios e obtiveron actitudes máis positivas entre os estudantes 
de Humanidades e Educación que no resto de áreas; ou Cardona et al. (2010), 
que investigaron as actitudes cara á diversidade desde un fondo transcultural dos 
estudantes de Educación en España, o Reino Unido e os Estados Unidos, con nove 
dimensións da diversidade.

Segundo demostran as estatísticas a educación superior proporciona unha maior 
inserción laboral, un acceso máis directo ao emprego de calidade e unha garantía de 
estabilidade no traballo á poboación en xeral. De por parte, en traballos como o de 
Prescott (2011) comprobouse como a mellora nos estándares de saúde permite un 
maior acceso á educación superior de certos colectivos en risco de exclusión. Con 
todo, desafortunadamente semella que as persoas con discapacidade se enfrontan 
a barreiras para chegar á educación superior, xa que é o nivel educativo a que 
menos acceden. De aquí a relevancia desta investigación, con que intentaremos 
observar a armazón que existe detrás de todo isto.

3. O xénero como elemento diferenciador

O xénero emprégase para describir as diferenzas entre homes e mulleres baseadas en 
factores sociais ou culturais, mentres o sexo serve para referirnos ás características 
que veñen determinadas bioloxicamente. A identidade de xénero, que sería o que 
consideramos como propio ou característico do feminino ou o masculino, é unha 
construción cultural que condiciona de xeito importante os comportamentos das 
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persoas e que establece diferenzas no poder e a autoridade de homes e mulleres. 
Deste xeito, nacer home ou muller implica vivir con posicións e recursos desiguais 
e con distintos valores, crenzas e actitudes. Aínda que maioritariamente os estudos 
relacionados coa discapacidade se centran en analizar a dupla discriminación 
que supón ser muller e ter unha discapacidade, a chamada dupla discriminación 
(Jiménez Lara e Huete García, 2002), neste traballo non nos ocupamos do estudo 
diferencial da discapacidade en función do sexo da persoa que a padece, senón das 
que con este colectivo se relacionan.

Segundo o informe de Sánchez Pardo (2010) sobre xénero e drogas, a división 
de xénero dominante en cada sociedade asigna a homes e mulleres roles ou 
papeis sociais diferentes e determina un conxunto de pautas de comportamento 
obrigadas, permitidas ou prohibidas a que cada un destes grupos debe axustarse. 
Trátase dunhas pautas de conduta que son transmitidas e reproducidas a través de 
distintos espazos de socialización (familia, escola, medios de comunicación social 
etc.), de aquí o noso grande interese estudar as diferentes actitudes que presenta a 
poboación universitaria feminina fronte á masculina na esfera da discapacidade.

Varios estudos apuntan a que a variable do xénero non é relevante na explicación 
da actitude cara á inclusión de compañeiros con discapacidade, como os de Flórez 
(1999) e Nowicki (2006) na educación primaria, aínda que aquí o pouco peso 
desta variable explícase pola idade temperá dos estudantes en pleno proceso 
de formación; ou o de Moreno et al. (2006) na Universidade de Sevilla entre 
alumnado de Psicoloxía e Educación, en que non se achan diferenzas significativas 
nin por xénero nin por titulación. Vista a evidencia, pódese dicir que non existe 
un consenso sobre se o xénero inflúe ou non realmente na actitude ante a 
discapacidade; en calquera caso, podemos afirmar que a inclusión na educación é 
sumamente relevante (Verdugo e Schalock, 2009; Nowicki, 2006).

Centrando a análise no xénero como factor diferencial, levamos a cabo unha enquisa 
na Facultade de Economía e Empresa, a Facultade de Ciencias da Educación e a 
Escola Técnica Superior de Arquitectura na Universidade da Coruña. A seguir 
procédese a explicar a metodoloxía empregada.
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4. Metodoloxía

Este traballo elabórase con base nos datos obtidos a partir dunha enquisa realizada 
en tres fases a un total de 1253 alumnos das titulacións da Facultade de Economía 
e Empresa, a Facultade de Ciencias da Educación e a Escola Técnica Superior 
de Arquitectura da Universidade da Coruña por esta orde, entre os anos 2010 
e 2013. O cuestionario baseouse no utilizado por Novo Corti (2010), do cal se 
seleccionaron 34 afirmacións sobre as cales o alumnado expresou o seu grao  
de conformidade seguindo unha escala de tipo Likert de 1 a 5, en que 1 significaba 
en total desacordo e 5 totalmente de acordo coa afirmación correspondente  
a cada ítem.

O estudo realízase baixo a análise descritiva da mostra e apóiase nun enfoque 
univariante con que se pretende observar se existen diferenzas estatisticamente 
significativas entre as respostas dos estudantes segundo se tratar de homes ou 
mulleres. Para iso lévase a cabo unha comparación de medias mediante a proba t 
de Student para mostras independentes.

5. Mostra

Como xa se dixo, a mostra foi tomada entre un total de 1253 estudantes 
universitarios en tres ámbitos diferentes: a Facultade de Economía e Empresa, a 
Facultade de Ciencias da Educación e a Escola Técnica Superior de Arquitectura 
da Universidade da Coruña.

A aleatoriedade do proceso de selección asegurou a representatividade da mostra 
e, por iso, a posibilidade de inferir os resultados ao conxunto da poboación 
obxectiva. A media de idade foi de aproximadamente 22 anos (21,76). O erro 
aleatorio, a partir do suposto de máxima indeterminación (p = q = 50) e cunha 
marxe de confianza do 95%, calculado para unha mostra finita da poboación de 
alumnos matriculados, foi do 2,7%. A estrutura da mostra pode verse na Táboa 1, 
en que se recolleron as variables de clasificación máis representativas.
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Variable Categoría N.º %

Xénero
Home 373 29,77%
Muller 880 70,23%

Idade

17-20 557 44,45%
21-25 555 44,30%
26-30 98 7,82%
> 30 43 3,43%

Nacionalidade
Española 1194 95,29%
Estranxeira 59 4,71%

Padece discapacidade
Si 31 2,47%
Non 1222 97,53%

Centro de estudo
Economía e Empresa 164 13,09%
Ciencias da Educación 621 49,56%
Arquitectura 468 37,35%

Táboa 1. Estrutura da mostra.

A polarización da mostra cara ás mulleres responde principalmente á súa maior 
presenza entre o alumnado das titulacións impartidas nos centros analizados e 
tamén ao elevado grao de asistencia á clase das rapazas. Segundo datos do Instituto 
Nacional de Estatística de España (INE) no período 2010-2011 a presenza das 
mulleres nos estudos superiores era máis pronunciada que a dos varóns, que as 
superaban nas titulacións técnicas e da rama de arquitectura (Táboa 2).

Total
Arquitectura 
e enxeñarías 

técnicas

Diploma-
turas

Licencia-
turas

Arquitectura e 
enxeñarías

Títulos

duplos*
Graos

Ambos 
os sexos

1456 119 213 440 117 17 551

Varóns 671 91 68 177 80 7 249

Mulleres 785 28 145 263 37 10 302

Táboa 2. Alumnado (miles de estudantes) matriculado en España. 

Fonte: elaboración propia a partir de notas de prensa do INE (28 de maio de 2012).

*Estudos conducentes á obtención de dúas titulacións oficiais.

A través da análise factorial realízase unha agrupación dos ítems da enquisa 
nalgúns factores principais, o que se recolle na Táboa 3
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CONTORNO DE INFLUENCIA
GI1 Na miña familia, desde pequeno/a ensináronme que debo axudar os que me necesiten
GI2 No colexio, desde pequeno/a ensináronme que debo axudar os que me necesiten
GI3 No instituto ensináronme que debo axudar os que me necesiten
GI4 Na universidade ninguén se preocupa polo colectivo con discapacidade
GI5 Na universidade os profesores preocúpanse polas persoas con discapacidade
GI6 Na universidade os estudantes preocúpanse polas persoas con discapacidade
GI7 Os meus pais ensináronme que calquera pode chegar a ter unha discapacidade e necesitar 

dos demais
CONTORNO SOCIO-INSTITUCIONAL
FI1 As institucións promoven suficientes programas de apoio ás persoas con discapacidade
FI2 Os programas de inclusión deberían ser promovidos polo Estado
FI3 Os programas de inclusión deberían ser promovidos por organismos internacionais
FI4 As institucións deben ofrecer incentivos para impulsar a axudar os colectivos con 

discapacidade
FI5 Alguén tería que ensinarme como axudar unha persoa con discapacidade física
FI6 Alguén tería que ensinarme como axudar unha persoa con discapacidade psíquica ou 

sensorial
AUTOPERCEPCIÓN DA CAPACIDADE
DC1 Teño intención de axudar á inclusión das persoas con discapacidade
DC2 Gustaríame participar en programas de axuda á inclusión social
DC3 Se a universidade propuxese programas de apoio ao colectivo con discapacidade, eu 

apuntaríame
DC4 O meu desexo é participar en organizacións para o apoio ás persoas en risco de exclusión
DC5 Quero que as institucións educativas promovan programas para a inclusión de persoas con 

discapacidade
DC6 Síntome capacitado/a para apoiar e axudar calquera persoa con discapacidade
DC7 Intento axudar algunha persoa con discapacidade
DC8 Creo que son capaz de percibir as necesidades especiais das persoas con discapacidade
DC9 Creo que sería capaz de axudar algunha persoa con discapacidade física
DC10 Creo que sería capaz de axudar algunha persoa con discapacidade psíquica ou sensoria
DC11 Síntome máis feliz cando axudo unha persoa con discapacidade
DC12 Creo que é moi gratificante dedicar algo de tempo propio á axuda aos demais
DC13 Creo que a obriga de calquera persoa é axudar outra que a necesite 
DC14 A discapacidade é un problema que debe afrontar e intentar resolver a persoa con 

discapacidade e/ou a súa familia
IMPLICACIÓN PERSOAL
IS1 Creo que as persoas con discapacidade teñen dereito a participar en todas as actividades 

en que participamos os que non a temos
IS2 Síntome implicado/a nas dificultades e os problemas das persoas con discapacidade
IS3 A discapacidade aféctanos a todos dalgún xeito, aínda que non a padezamos
IS4 Na miña familia son moi sensibles cara á inclusión das persoas con discapacidade
IS5 Realmente síntome afectado/a cando vexo algunha persoa con discapacidade
IS6 Sería apropiado que as persoas con discapacidade estudasen con todos os demais na 

universidade tradicional
IS7 O problema das persoas con discapacidade só afecta a parte da sociedade

Táboa 3. Agrupacións. 
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5. Resultados

Na Táboa 4 presentamos os estatísticos descritivos obtidos co total de 
observacións (1253 enquisas) e coas submostras divididas por xénero 
(homes e mulleres). Poderemos ver se existen diferenzas nestes dous 
colectivos mediante a interpretación das súas respectivas medias.

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA
Grupo Cuestión Homes Mulleres Global Homes Mulleres Global

 Contorno de        

GI1 4,29 4,49 4,43 0,872 0,774 0,812

GI2 4,08 4,32 4,25 0,951 0,886 0,913

GI3 3,71 4,04 3,94 1,142 1,049 1,087

GI4 2,92 3,29 3,18 1,155 1,197 1,197

GI5 3,08 3,27 3,22 0,900 0,983 0,962

GI6 3,05 3,19 3,15 0,900 0,932 0,925

GI7 4,02 4,17 4,12 1,100 1,068 1,080

Contorno 
socio-

-institucional

FI1 2,59 2,50 2,53 0,997 1,069 1,051

FI2 3,92 4,01 3,98 1,020 0,992 1,000

FI3 3,73 3,87 3,83 1,024 1,008 1,014

FI4 3,65 4,01 3,90 1,239 1,130 1,174

FI5 3,63 3,81 3,75 1,074 1,058 1,068

FI6 3,84 4,00 3,95 1,144 1,004 1,049

DC1 3,25 3,56 3,47 1,010 1,042 1,041

DC2 3,06 3,48 3,35 1,021 1,052 1,061

DC3 3,02 3,55 3,39 1,016 1,036 1,058

DC4 2,88 3,16 3,08 1,024 1,100 1,085

DC5 3,79 4,10 4,00 0,989 0,894 0,935

DC6 3,53 3,81 3,73 1,096 1,028 1,056

DC7 3,05 3,35 3,26 1,174 1,129 1,152

DC8 3,24 3,46 3,40 1,034 1,022 1,031

DC9 3,72 3,89 3,84 0,986 1,009 1,005

DC10 3,28 3,47 3,42 1,121 1,102 1,111

DC11 3,70 3,95 3,88 1,056 0,972 1,004

DC12 3,96 4,21 4,14 0,948 0,895 0,923

DC13 4,10 4,33 4,26 1,019 0,886 0,933

DC14 2,82 3,58 3,36 1,487 1,540 1,564

Implicación 
persoal

IS1 4,23 4,43 4,37 0,914 0,823 0,856

IS2 3,41 4,01 3,83 1,148 1,057 1,120

IS3 3,98 4,30 4,21 1,044 0,921 0,973

IS4 3,18 3,40 3,33 1,090 1,117 1,114

IS5 3,33 3,65 3,56 1,155 1,101 1,127

IS6 4,09 4,21 4,17 1,078 1,055 1,063

IS7 2,71 3,34 3,15 1,427 1,601 1,576

Táboa 4. Estatísticos das mostras. 

influencia

Autoper-
-cepción da 
capacidade
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En todos os ítems expostos pode observarse que a diferenza entre os valores 
medios para homes e mulleres, isto é, o resultado de restar a media das respostas 
proporcionadas polos homes á media do contestado polas mulleres, ten signo 
negativo. Xa que logo, o colectivo feminino ten medias superiores ao colectivo 
masculino. A única excepción represéntaa a variable FI1 («As institucións 
promoven suficientes programas de apoio ás persoas con discapacidade»), mais 
cómpre termos en conta que a pregunta é afirmativa, polo que os varóns aceptan a 
cuestión mentres que as mulleres cren que estas actuacións son insuficientes, polo 
que se confirma tamén aquí a maior sensibilización do colectivo feminino.

Proba t Student para a igualdade de medias. Contorno de influencia

Proba de Levene para a 
igualdade de varianzas t Student

Graos de 
liberdade

                         
Diferenza 
de medias

F

GI1 Na miña familia, desde pequeno/a ensináronme que debo axudar os que me necesiten

11,037 0,001 -3,916 632,358 *** -0,204 0,052

GI2 No colexio, desde pequeno/a ensináronme que debo axudar os que me necesiten

,514 0,474 -4,285 1250 *** -0,240 0,056

GI3 No instituto ensináronme que debo axudar os que me necesiten 

12,525 *** -4,764 651,122 *** -0,328 0,069

GI4 Na universidade ninguén se preocupa polo colectivo con discapacidade

6,471 0,011 -4,989 1249 *** -0,365 0,073

GI5 Na universidade os profesores preocúpanse polas persoas con discapacidade

15,415 *** -3,347 760,815 0,001 -0,191 0,057

GI6-Na universidade os estudantes preocúpanse polas persoas con discapacidade

3,766 0,053 -2,546 1250 0,011 -0,145 0,057

GI7 Os meus pais ensináronme que calquera pode chegar a ter unha discapacidade e necesitar dos demais

,467 0,494 -2,337 1250 0,020 -0,156 0,067

(*) < 0,05: a proba de Levene indica o rexeitamento da hipótese Ho (varianzas iguais).
(**) < 0,01: a proba t indica o rexeitamento da hipótese Ho (medias iguais).

Táboa 5 A. Proba t para mostras independentes. Grupo 1. Contorno de influencia.

Erro típico 
da 

diferenza
α (bilateral)

α
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Proba t Student para a igualdade de medias. Contorno socio-institucional

Proba de Levene para a 
igualdade de varianzas t Student

Graos de 
liberdade α (bilateral)

Diferenza de 
medias

Erro típico 
da diferenza

F α
FI1 As institucións promoven suficientes programas de apoio ás persoas con discapacidade

4,147 0,042 1,409 1249 0,159 0,091 0,065

FI2 Os programas de inclusión deberían ser promovidos polo Estado 

3,099 0,079 -1,331 1250 0,183 -0,82 0,062

FI3 Os programas de inclusión deberían ser promovidos por organismos internacionais

2,869 0,091 -2,243 1250 0,025 -0,140 0,063

FI4 As institucións deben ofrecer incentivos para impulsar a axudar os colectivos con discapacidade

10,280 0,001 -4,798 647,050 *** -0,358 0,075

FI5 Alguén tería que ensinarme como axudar unha persoa con discapacidade física

1,459 0,227 -2,711 1250 0,007 -0,178 0,066

FI6 Alguén tería que ensinarme como axudar unha persoa con discapacidade psíquica ou sensorial

19,689  *** -2,295 626,470 0,022 -0,157 0,068

(*) < 0,05: a proba de Levene indica o rexeitamento da hipótese Ho (varianzas iguais).
(**) < 0,01: a proba t indica o rexeitamento da hipótese Ho (medias iguais).

Táboa 5 B. Proba t para mostras independentes. Grupo 2. Contorno socio-institucional.
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Proba T Student para a igualdade de medias. Autopercepción da capacidade

Proba de Levene para a 
igualdade de varianzas t Student

Graos de 
liberdade α (bilateral)

Diferenza de 
medias

Erro típico 
da diferenza

F α
DC1 Teño intención de axudar á inclusión das persoas con discapacidade

7,086 0,008 -4,901 1250 *** -0,313 0,064

DC2 Gustaríame participar en programas de axuda á inclusión social

13,421 *** -6,656 720,579 *** -0,424 0,064

DC3 Se a universidade propuxese programas de apoio ao colectivo con discapacidade, eu apuntaríame

16,588 *** -8,343 714,421 *** -0,527 0,063

DC4 O meu desexo é participar en organizacións para o apoio ás persoas en risco de exclusión

3,475 0,063 -4,310 1250 *** -0,287 0,067

DC5 Quero que as institucións educativas promovan programas para a inclusión de persoas con discapacidade

9,754 0,002 -5,128 642,216 *** -0,305 0,059

DC6 Síntome capacitado/a para apoiar e axudar calquera persoa con discapacidade

5,559 0,019 -4,302 1250 *** -0,279 0,065

DC7 Intento axudar algunha persoa con discapacidade

,524 0,469 -4,340 1250 *** -0,307 0,071

DC8 Creo que son capaz de percibir as necesidades especiais das persoas con discapacidade

0,425 0,515 -3,557 1250 *** -0,226 0,063

DC9 Creo que sería capaz de axudar algunha persoa con discapacidade física

1,248 0,264 -2,760 1249 ,006 -0,171 0,062

DC10 Creo que sería capaz de axudar algunha persoa con discapacidade psíquica ou sensorial

0,165 0,684 -2,768 1250 ,006 -0,189 0,068

DC11 Síntome máis feliz cando axudo unha persoa con discapacidade

8,603 0,003 -4,021 651,766 *** -0,256 0,064

DC12 Creo que é moi gratificante dedicar algo de tempo propio á axuda aos demais

0,575 0,448 -4,531 1250 *** -0,255 0,056

DC13 Creo que a obriga de calquera persoa é axudar outra que a necesite

2,195 0,139 -4,000 1250 *** -0,229 0,057

DC14 A discapacidade é un problema que debe afrontar e intentar resolver a persoa con discapacidade e/ou a súa familia

2,073 0,150 -8,185 1250 *** -0,771 0,094

(*) < 0,05: a proba de Levene indica o rexeitamento da hipótese Ho (varianzas iguais).
(**) < 0,01: a proba t indica o rexeitamento da hipótese Ho (medias iguais).

Táboa 5 C. Proba t para mostras independentes. Grupo 3. Autopercepción da capacidade.
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Proba T Student para a igualdade de medias. Implicación persoal

Proba de Levene para a 
igualdade de varianzas t Student

Graos de 
liberdade

α (bilateral)
Diferenza de 

medias

Erro 
típico da 
diferenzaF α

IS1 Creo que as persoas con discapacidade teñen dereito a participar en todas as actividades en que partici-
pamos os que non a temos

9,658 0,002 -3,650 639,593 *** -0,200 0,055

IS2 Síntome implicado/a nas dificultades e os problemas das persoas con discapacidade

8,475 0,004 -8,778    652,384 *** -0,608 0,069

IS3 A discapacidade aféctanos a todos dalgún xeito, aínda que non a padezamos

1,339 0,247 -5,483 1250 *** -0,325 0,059

IS4 Na miña familia son moi sensibles cara á inclusión das persoas con discapacidade

3,069 0,080 -3,259 1250 0,001 -0,224 0,069

IS5 Realmente síntome afectado/a cando vexo algunha persoa con discapacidade

0,139 0,709 -4,697 1250 *** -0,324 0,069

IS6 Sería apropiado que as persoas con discapacidade estudasen con todos os demais na universidade tradi-
cional

0,010 0,921 -1,827 1249 0,068 -0,120 0,066

IS7 O problema das persoas con discapacidade só afecta a parte da sociedade

26,101 *** -6,925 780,813 *** -0,634 0,091

(*) < 0,05: a proba de Levene indica o rexeitamento da hipótese Ho (varianzas iguais).
(**) < 0,01: a proba t indica o rexeitamento da hipótese Ho (medias iguais).

Táboa 5 D. Proba t para mostras independentes. Grupo 4. Implicación persoal.

En todos os ítems expostos pode observarse que a diferenza de medias resultado 
de restar a media das respostas proporcionadas polos homes á media do contestado 
polas mulleres ten signo negativo, de xeito que o colectivo feminino ten medias 
superiores ao colectivo masculino.

Para detectar se existen diferenzas estatisticamente significativas analizamos a 
varianza mediante a proba de Levene e procedemos á análise de medias mediante 
o estatístico t Student. A hipótese nula (Ho) que se pretende contrastar é que a 
varianza é igual para homes e para mulleres; co estatístico t Student contrástase 
a Ho: as medias entre homes e mulleres son iguais. Os valores obtidos botan os 
seguintes resultados:
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a) No grupo do contorno de influencia, a esfera máis próxima á persoa entrevistada 
e que exerce un gran peso na actitude dos estudantes cara á discapacidade, as 
mulleres mostran actitudes máis favorables que os homes en todos os ítems. 
A diferenza en medias estatisticamente significativas dáse a un nivel de 
significación moi inferior ao 0,05

b) No grupo do contorno socio-institucional encóntranse diferenzas significativas 
en dous dos ítems. No entanto, como xa indicamos cabe matizarmos os resultado 
da cuestión FI1, dunha parte; e, da outra, os da cuestión FI2 («Os programas de 
inclusión deberían ser promovidos polo Estado»), que non presenta diferenzas 
estatisticamente significativas.

c) Canto á autopercepción da capacidade, todos os ítems que se inclúen neste 
grupo mostran diferenzas significativas nas medias a un nivel de significación 
inferior ao 1%.

d) Por último, no grupo relativo á implicación persoal comprobouse que existe 
unha diferenza nas medias estatisticamente significativa na maioría dos ítems 
analizados a un nivel de significación do 0,01%, que demostra que o colectivo 
feminino está máis predisposto a axudar e apoiar os seus compañeiros con 
discapacidade, agás para a cuestión IS6 («Sería apropiado que as persoas con 
discapacidade estudasen con todos os demais na universidade tradicional»), en 
que se aceptan as hipóteses nulas. O nivel de significación para este ítem é de 
0,068.

6. Discusión de resultados

Os datos permítennos dicir que no ámbito universitario existe unha maior 
sensibilidade das mulleres cara á discapacidade, algo que queda reflectido nos 
valores superiores que toman as medias das respostas das mulleres en todos os 
ítems considerados, en especial nos grupos referidos á implicación persoal e a 
autopercepción da capacidade. Así mesmo, cabe sinalarmos que estas diferenzas 
de medias son estatisticamente significativas na división por xénero. Xa que logo, 
podemos afirmar que as mulleres universitarias serán un apoio máis eficaz para 
lograr a inclusión efectiva dos seus compañeiros con discapacidade.
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A importancia do contorno de influencia en que se desenvolven as persoas ponse 
de manifesto a través do xénero, xa que a análise realizada mostra que as mulleres 
reflicten a sensibilización que reciben na casa, o colexio ou o instituto; existen 
medias moi inferiores para o colectivo masculino neste grupo. As actitudes do 
contorno non son, por tanto, homoxéneas, senón que dependen das características 
das persoas que o conforman, cando menos no que ao sexo se refire.

7. Conclusións

Este estudo intenta axudar a dilucidar se existen diferenzas significativas entre 
homes e mulleres no colectivo da poboación estudantil universitaria en relación 
coa axuda á integración e inclusión de compañeiros con discapacidade no ám-
bito das clases presenciais, e cales son estas diferenzas. Como este é un ámbito 
que condiciona as oportunidades laborais futuras das persoas con discapacidade 
consideramos sumamente importante sinalar estas diferenzas e propor áreas de 
mellora que as reduzan ou fagan desaparecer. Así mesmo, formulamos a posibi-
lidade futura de estender a análise a outras universidades tanto nacionais como 
estranxeiras para comprobar se se logran os mesmos resultados ou se, pola contra, 
este estudo é un caso atípico.

De acordo cos resultados obtidos nesta investigación, as alumnas, por termo 
medio, son máis propensas que os seus compañeiros a axudaren as persoas que 
sufran algún tipo de discapacidade. Mesmo contrariamente ao que poderiamos 
pensar, no grupo de autopercepción da capacidade os resultados mostran unhas 
respostas máis favorables, tal vez encubertas pola intención, é dicir, aínda que 
non son fortes fisicamente, isto vese contrarrestado coas ganas de axudar. Con 
todo, convén subliñarmos que, malia as mulleres teren resultados máis elevados, 
en xeral existen cifras moi favorables en toda a mostra, en especial no grupo de 
implicación persoal cara ao colectivo de estudantes con discapacidade.

Á vista destes resultados tan diferenciados segundo o xénero, queremos salientar a 
importancia de levar a cabo políticas educativas que se centren nesta característica 
para intentar acurtar as diferenzas entre os dous colectivos, e que axuden a crear 
conciencia de compromiso cara á discapacidade e a dependencia en xeral. Ao 
fin e ao cabo, para axudar ao desenvolvemento das persoas con discapacidade e 
á súa futura incorporación ao mundo laboral é necesario facilitarlles o acceso á 
educación e á integración, e tanto a familia como as institucións educativas son 
un factor chave para ter en conta na creación desa conciencia favorable colectiva.
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Resumo

Neste traballo analízase como se foi modificando ao longo do tempo a natureza das 
actividades de colaboración na xestión da Seguridade Social por parte das mutuas de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, os problemas 
que iso formula á hora de determinar a orde xurisdicional competente para axuizar as 
reclamacións efectuadas fronte ás mutuas por unha prestación de asistencia sanitaria 
defectuosa, e como ten enfocado e resolvido este problema o Tribunal Supremo.

Palabras chave: asistencia sanitaria, mutuas de accidentes de traballo, Seguridade Social, 
sistema nacional de saúde, responsabilidade patrimonial, procedemento administrativo, 
competencia de xurisdición.

Abstract

This paper analyzes how Mutual Funds for Accidents at Work and Occupational Illness 
have been changing over time the nature of collaborative activities in the management of 
Social Security. We also tackle the problems that arise when determining the competent 
court order to prosecute claims made against the Mutual Funds for defective healthcare 
delivery, and how the Supreme Court has focused and solved this problem.

Keywords: Healthcare, Mutual Funds for Accidents at Work, Social security, National 
health, Liability, Administrative procedure, Jurisdictional competence.
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1. Introdución

Son moitos os problemas que formulan as mutuas de accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais da Seguridade Social á hora de cohonestar a natureza 
privada da súa constitución como asociacións de empresarios coas funcións que 
realizan dentro dun réxime público de seguridade social, que é o que proclama o 
art. 41 da Constitución española (CE).

Un deses problemas é precisamente o que se describe no enunciado deste traballo 
sobre o órgano xurisdicional competente para coñecer as reclamacións que se 
efectúan fronte ás mutuas en materia de responsabilidade patrimonial por causa 
dunha prestación de asistencia sanitaria defectuosa. Para o abordarmos, resulta 
preciso referirse ao que son as mutuas e as funcións que realizan no ámbito da 
seguridade social entendida como actividade dirixida á protección dos traballadores 
e das persoas que deles dependen cando por circunstancias alleas á súa vontade 
non poden atender as necesidades da vida polo seus propios medios.

2. As mutuas patronais como sociedades de seguros mutuos fronte ao 
risco de accidentes de traballo

Unha das fórmulas que desde antigo se veñen empregando para atender as situacións 
de infortunio que ás persoas se lles puideren presentar no futuro é a creación de 
asociacións a través das cales os interesados se indemnizan mutuamente dos danos. 
Exemplo desta forma de previsión son as sociedades de seguros mutuos, as cales 
recibían o nome de mutualidades ou montepíos, coas características principais de 
ter carácter privado por xurdiren do libre pacto individual dos seus socios; non 
dispor dun capital e un número de socios determinado e constante; e ser cada 
partícipe ao mesmo tempo asegurador/a e asegurado/a cunha garantía recíproca.

As sociedades de seguros mutuos, xunto coas sociedades por accións, cobran 
unha importancia destacada no campo da previsión social a partir de Lei de 
accidentes de traballo do 30 de xaneiro de 19001. Esta lei establece que os patróns 
son responsables dos accidentes ocorridos aos seus operarios con motivo e no 

1 Gaceta do 31 de xaneiro.
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exercicio da profesión ou traballo que leven a cabo2, e recoñécelles a estes ou aos 
seus habentes-causa o dereito a distintas prestacións nos casos de incapacidade ou 
morte3, entre elas a de asistencia médica. Doutra banda, polo que ás enfermidades 
profesionais se refire, a doutrina dos tribunais entendía que o concepto legal de 
accidente de traballo comprendía a enfermidade profesional cando a enfermidade 
produtora da incapacidade tivese unha relación absoluta e inmediata co traballo 
realizado.

Esta responsabilidade dos empresarios a respecto dos accidentes ocorridos ao seus 
operarios con motivo e no exercicio da súa profesión podía substituírse de forma 
voluntaria polo seguro feito á súa costa en cabeza dos obreiros de que se tratase, 
dos riscos a que se refiren os artigos da mencionada lei nunha sociedade de seguros 
debidamente constituída, que fose das aceptadas para ese efecto polo Ministerio 
da Gobernación, mais sempre a condición de que a suma que os obreiros recibisen 
non fose inferior á que correspondía de acordo coa lei4. 

No tocante ás sociedades de seguros mutuos, a Real orde do 10 de novembro 
de 19005 sinala as condicións que debían cumprir para substituír os patróns nas 
obrigas determinadas pola Lei de accidentes de traballo, considerando como tales 
as legalmente constituídas polos patróns cuxas operacións de seguros se reducisen 
a repartir entre os asociados o equivalente dos riscos sufridos por unha parte deles, 
sen participación directa nin indirecta nos beneficios6. As asociacións mutuas de 
seguros, constituídas por empresarios para aseguraren os obreiros no réxime de 
accidentes de traballo, pasan a denominarse coa Lei de accidentes de traballo do 
10 de xaneiro de 19227 mutualidades patronais8. 

2 Cfr. o art. 2.

3 Cfr. o art. 4.
4 Cfr. o art. 12.
5 Gaceta do 16 de novembro.
6 Cfr. o art. 1.
7 Gaceta do 11 de xaneiro.
8 Cfr. o art. 26.
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A regulación sobre os accidentes de traballo e as mutualidades patronais contida 
nas anteriores normas incorpórase ao Código do traballo aprobado polo Real 
decreto lei do 23 de agosto de 19269, unha de cuxas novidades foi a regulación 
do Fondo de garantía de accidentes de traballo (a súa creación xa estaba prevista 
na anterior lei de 1922) para responder ante a posible insolvencia dos patróns ou 
das entidades aseguradoras, pasando desta forma o traballador a estar asegurado 
de pleno dereito fronte ás continxencias de morte ou incapacidade permanente 
absoluta derivadas de accidentes de traballo.

Este carácter das mutuas patronais como sociedades privadas de seguros mutuos 
para substituír os patróns na súas responsabilidades a respecto do risco de 
accidentes de traballo dos seus obreiros mantense na Lei de bases do 4 de xullo 
de 193210, para a reforma da lexislación de accidentes de traballo; no Decreto do 
8 de outubro de 193211, polo que se aproba o texto refundido da Lei de bases; e no 
Decreto do 31 de xaneiro de 193312, mediante o cal se aproba o Regulamento da 
Lei de accidentes de traballo.

A principal novidade destas normas radica en establecer a obriga dos patróns de 
estaren asegurados contra o risco de accidente dos seus obreiros que producise 
incapacidade permanente ou morte, e substituír a respecto destas situacións 
o pagamento de indemnizacións a tanto alzado polo pagamento de rendas. Os 
patróns podían verificarse a devandita aseguranza ben mediante un seguro directo 
na Caixa Nacional de Seguro de Accidentes de Traballo xestionada polo Instituto 
Nacional de Previsión (INP), ben mediante a súa inscrición nunha mutualidade 
patronal que tomase ao seu cargo a entrega á Caixa do capital necesario para 
adquirir a renda que debería ser aboada aos obreiros ou aos seus habentes-dereito, 
ou ben mediante un seguro contratado cunha compañía de seguros que tomase ao 
seu cargo a mesma obriga de entregar á Caixa o capital necesario para o aboamento 
da renda que correspondese como indemnización13.

9 Gaceta do 1de setembro.
10 Gaceta do 7 de xullo.
11 Gaceta do 12 de outubro.
12 Gaceta do 7 de febreiro.
13 Para garantir o exacto cumprimento das súas obrigas por parte das entidades aseguradoras, a Lei do 8 de maio 
de 1942 (BOE do 20 de maio) declara obrigatorio o reaseguro dos riscos de accidentes de traballo que produzan 
incapacidade permanente ou morte no Servizo de Reaseguro de Accidentes de Traballo.
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O réxime xurídico do resto das continxencias que puidese ocasionar o risco de 
accidente, distintas da incapacidade permanente ou morte, segue a ser o mesmo 
existente até a promulgación desta lei de bases: responsabilidade dos empresarios 
dos accidentes ocorridos aos seus operarios, por unha parte; e, pola outra, 
posibilidade de substituír esta responsabilidade polo seguro feito á súa costa en 
cabeza do obreiro nunha sociedade de seguros mutuos ou por accións.

En 1936 apróbase a Lei de bases do 13 de xullo14 para abordar a aseguranza específica 
da enfermidade profesional, malia isto verse frustrado polas circunstancias 
excepcionais que viviu o país15, co que as enfermidades profesionais seguiron a ser 
consideradas e reparadas como accidente do traballo. O Decreto do 3 de setembro 
de 194116 establece con carácter obrigatorio para as empresas das industrias en 
que a enfermidade da silicose é máis xeral o seguro de silicose, cuxa xestión se 
encomenda a un organismo estatal, a Sección do Seguro de Silicose, incardinada 
na Caixa Nacional de Seguro de Accidentes de Traballo. Nesta sección debían as 
empresas asegurar obrigatoriamente os sinistros de incapacidade permanente ou 
morte producidos por esa enfermidade profesional17.

A Lei do 22 de decembro de 195518, pola que se unifica o seguro de accidentes 
na agricultura co da industria, establece a obrigatoriedade da aseguranza da 
incapacidade temporal, inclúe na acción protectora do réxime de accidentes de 
traballo o risco de lesións definitivas que non constitúan incapacidade (lesións 
permanentes non invalidantes) e recoñece pensións a favor dos habentes- 
-dereito calquera que for a causa que orixinar a morte dos pensionistas por 
incapacidade permanente absoluta19.

Pola súa vez, o Decreto do 22 de xuño de 195620, polo que se aproba o texto 
refundido da lexislación sobre accidentes de traballo e o regulamento para a súa 

14 Gaceta do 15 de xullo.
15 Véxase o Decreto do 9 de xaneiro de 1937, Gaceta do 12 de xaneiro.
16 BOE do 7 de xaneiro.
17 Cfr. o art. 2.
18 BOE do 25 de decembro.
19 Cfr. o art. 3.
20 BOE do 15 de xullo.
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aplicación, establece a obrigatoriedade do seguro de accidentes do traballo a 
respecto dos riscos de incapacidade permanente e morte, lesións definitivas que 
non constituísen incapacidade, incapacidade temporal e asistencia sanitaria21. O 
seguro podía concertarse mediante a contratación dunha póliza con algunha das 
seguintes entidades22: a) a Caixa Nacional de Seguro de Accidentes do Traballo 
integrada no INP; b) unha mutualidade patronal autorizada; ou c) unha compañía 
de seguros especialmente facultada para practicar este xénero de operacións.

Deste réxime exceptúanse os patróns que obtivesen a autorización do Ministerio 
de Traballo para asumiren directamente os riscos de incapacidade temporal e de 
asistencia sanitaria, os cales viñan unicamente obrigados a aseguraren os demais 
riscos nunha soa entidade.

A organización, dirección e responsabilidade da asistencia sanitaria que se lles 
debía prestar aos traballadores en caso de accidente correspondía á entidade 
aseguradora, ou aos patróns no caso de que obtivesen na autorización para se 
faceren cargo dela, co control e vixilancia neste caso da inspección médica da 
Caixa Nacional de Seguro de Accidentes de Traballo23.

Tamén se establece que as mutualidades e compañías aseguradoras teñen que 
reasegurar todos os riscos de accidentes de traballo no Servizo de Reaseguro 
de Accidentes do Traballo24; que todo/a traballador/a se considerará de dereito 
asegurado/a aínda que, con infracción da lei, non o estivesen os seus patróns; que 
se os patróns non cumpren as obrigas que en tal situación lles corresponden serán 
substituídos polo Fondo de garantía que administra a Caixa Nacional25; e que o 
feito de non estaren asegurados os patróns converteraos en directos responsables 
de todas as prestacións reguladas na lei26.

21 Cfr. o art. 29.
22 Cfr. o art. 30.
23 Cfr. o art. 19.
24 Cfr. o art. 31.
25 Cfr. o art. 1.
26 Cfr. o art. 8.
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A Caixa Nacional, as compañías aseguradoras e as mutualidades patronais podían 
aboar, polos conceptos de produción, cobro e administración, comisións que en 
total non superasen o 15% da prima de cada operación27. Se os patróns non pagaban 
as primas do seguro, quedaba en suspenso a responsabilidade dos aseguradores28.

Nos casos de incapacidade permanente ou morte, as mutuas patronais e as 
compañías de seguros tiñan que ingresar na Caixa Nacional de Seguro de Accidentes 
de Traballo a prima única (capital), o custo da renda29 que correspondese á vítima 
ou aos seus habentes-dereito30, a forma establecida na lei para que os aseguradores 
indemnizasen os asegurados do dano producido por esas continxencias. Tratábase 
nestes casos de indemnizar mediante a constitución dun capital con que financiar a 
prima única do seguro de renda vitalicia, ou seguro de vida, que tiña que constituír 
a entidade aseguradora ou os patróns non asegurados na Caixa Nacional, que 
era, mediante o cobro da prima única (o capital de custo), quen satisfacía aos 
traballadores ou aos seus habentes-dereito a renda vitalicia ou pensión.

A xestión que levaban a cabo as mutualidades patronais e as compañías de seguro 
consistía na contratación das pólizas de seguro, o cobro de primas, a prestación de 
asistencia sanitaria, o pagamento de indemnizacións por incapacidade temporal 
ou lesións permanentes non invalidantes, e a constitución dos capitais de custo 
para o pagamento pola Caixa Nacional da renda vitalicia (pensión) nos casos de 
incapacidade permanente ou morte dos traballadores vítimas do accidente.

Pola súa parte, a Caixa Nacional xestionaba todas as prestacións do seguro de 
accidentes no caso de que actuase como entidade aseguradora directa, ou as que lle 
correspondían como entidade aseguradora do pagamento de rendas ou pensións no 
caso de traballadores asegurados nunha sociedade mutua (mutualidade patronal) 
ou por accións (compañía de seguros), os cales pasaban a estaren asegurados nela 
mediante un seguro de renda vitalicia se se producía a continxencia de incapacidade 
permanente ou morte.

27 Cfr. o art. 88.
28 Cfr. o art. 87.
29 Véxase o Decreto 3581/1962, do 27 de decembro, sobre táboas de mortalidade aplicables no seguro de rendas 
de accidentes de traballo e sobre modificación do art. 148 do Regulamento para a aplicación do texto refundido 
da lexislación de accidentes de traballo.
30 Cfr. o art. 158 e seguintes.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 389-436

XURISPRUDENCIA DO TRIBUNAL SUPREMO SOBRE A ORDE XURISDICIONAL COMPETENTE 
PARA COÑECER AS RECLAMACIÓNS DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FRONTE ÁS MUTUAS 

DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL 
POR UNHA PRESTACIÓN DEFECTUOSA DE ASISTENCIA SANITARIA

397

De acordo con este réxime do seguro de accidentes de traballo, as entidades 
privadas sinaladas (mutualidades patronais e compañías de seguro) realizaban 
as actividades descritas na forma regulada polo ordenamento xurídico. Xunto ás 
actividades das entidades privadas encontrábanse as que o ordenamento reservaba 
ao poder público en exclusiva (aseguranza do pagamento e rendas ou pensións na 
Caixa Nacional) ou en réxime de concorrencia coas entidades privadas (aseguranza 
directa de accidentes de traballo).

Neste contexto, retómase o tema da enfermidade profesional coa aprobación do 
Decreto 762/1961, do 13 de abril31, que organiza a aseguranza desta continxencia 
e a obra de grandes inválidos e orfos de falecidos por accidente de traballo 
ou enfermidade profesional. Para iso apróbase unha listaxe de enfermidades 
profesionais e procédese a incluír a enfermidade profesional no cadro xeral dos 
riscos que protexe o seguro de accidentes de traballo, o que automaticamente 
supuxo que os suxeitos privados autorizados para xestionaren o indicado seguro 
(sociedades de seguro mutuas ou por accións) puidesen intervir tamén no seguro 
da enfermidade profesional.

Con todo, o sistema financeiro que se establece para este seguro é o da repartición 
de rendas entre as entidades aseguradoras de accidentes de traballo e a Caixa 
Nacional32, ao tempo que se atribúe ao Fondo Compensador do Seguro de 
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais a función de administrar as 
cantidades resultantes de aplicar a repartición anual de gastos por compensación 
entre as entidades aseguradoras, así como de facerse cargo do importe das rendas 
por incapacidade permanente ou morte derivadas de enfermidade profesional, dos 
gastos que ocasionasen as funcións sanitarias e de prevención e rehabilitación 
dos incapacitados do traballo, o sostemento da obra social de grandes inválidos 
e, de ser caso, a revalorización das pensións. Polo que se refire ás situacións 
de incapacidade temporal, estas eran atendidas directamente polas entidades 
aseguradoras33.

31 BOE do 30 de maio.
32 Cfr. o art. 5.
33 Cfr. o art. 8.
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A administración e contabilidade do Fondo e o desenvolvemento do seu réxime 
financeiro estaban a cargo dos servizos administrativos do INP, ao cal tamén 
correspondía o pagamento das rendas anuais recoñecidas a favor dos produtores 
afectados por enfermidade profesional ou dos seus habentes-dereito.

Como se ve coa regulación exposta, o seguro de enfermidades profesionais podía 
ser asumido por entidades aseguradoras privadas, mutuas ou por accións; con 
todo, a súa actividade limitábase a atender as situacións de incapacidade temporal, 
e, a respecto das prestacións por incapacidade permanente e morte, a contribuír 
coa cantidade que se lle asignase á sinistralidade derivada desa continxencia. A 
xestión de todos os demais aspectos relacionados con este seguro correspondíalle 
ao Fondo Compensador do Seguro de Accidentes de Traballo e Enfermidades 
Profesionais.

3. As mutuas patronais como sociedades de seguros mutuos que 
realizan unha función pública de colaboración na xestión do sistema da 
Seguridade Social de titularidade estatal fronte aos riscos de accidentes 
de traballo e enfermidades profesionais

A Lei 193/1963, do 28 de decembro34, sobre bases da Seguridade Social, declara 
que é unha función do Estado protexer os traballadores en estado de infortunio35. 
Con esta lei desaparece a posibilidade, até ese momento recoñecida polo 
ordenamento, de que o seguro de accidentes de traballo e enfermidades profesionais 
fose realizado por compañías de seguros privadas, ao prohibir actuar no terreo 
da seguridade social obtendo ou buscando lucro mercantil, malia continuar a ser 
posible a xestión do réxime de accidentes do traballo e enfermidades profesionais 
polas mutuas patronais nas condicións determinadas regulamentariamente36.

34 BOE do 30 de decembro.
35 Cfr. a base preliminar, epígrafes II, III e IV.
36 Cfr. a base 17.ª, epígrafe 73.
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O Decreto 907/1966, do 21 de abril37, polo que se aproba o texto articulado 
primeiro da Lei 193/1963, establece que as mutuas patronais colaborarán na 
xestión atribuída ás entidades xestoras (naquel momento o INP e as mutualidades 
laborais), axustándose en todo caso ás normas contidas na lei e nas súas disposicións 
de aplicación e desenvolvemento38. Tamén se estipula que tanto as entidades 
xestoras como as mutuas patronais coordinarán a súa actuación co servizo ou os 
servizos comúns da Seguridade Social que se establezan para os efectos de asumir 
as funcións centralizadas que se determinen39.

Ao ser unha función do Estado a protección dos traballadores en situación de 
infortunio, mediante estas normas prodúcese un fenómeno de atribución de 
funcións públicas en favor das mutuas patronais, o que supón á súa vez un 
fenómeno de exercicio de funcións públicas por suxeitos privados recoñecido polo 
ordenamento, ou o que é o mesmo, polo poder público.

Pode sosterse que o que había antes da Lei 193/1963 era un réxime de seguridade 
social regulado polo ordenamento en que podían concorrer suxeitos públicos e 
privados na realización de actividades de seguridade social, coa suxeición destes 
últimos ao control administrativo e financeiro do poder público, e que o que xorde 
após a devandita lei é un réxime público de seguridade social de titularidade 
estatal regulado polo ordenamento, en que poden participar suxeitos privados na 
realización de actividades na medida permitida polo ordenamento, con idéntica 
suxeición ao control administrativo e financeiro do poder público.

No tocante á natureza xurídica das mutuas patronais, estas continúan a ser 
entidades privadas da clase de sociedades de seguros mutuos, por responderen 
á mesma definición legal que deste tipo de sociedades se facía na Real orde do 
10 de novembro de 190040. Daquela dicíase que eran asociacións legalmente 
constituídas polos patróns para substituílos nas obrigas determinadas pola Lei de 
accidentes de traballo, cuxas operacións de seguros debían reducirse a repartir 

37 BOE do 22 de abril.

38 Cfr. o art. 47.2.
39 Cfr. o art. 47.3.
40 Gaceta do 16 de novembro.
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entre os asociados o equivalente dos riscos sufridos por unha parte deles, sen 
participación directa nin indirecta nos beneficios41. Agora coa nova lei (en que xa 
non é unha obriga dos patróns facérense cargo das prestacións, senón que os seus 
obreiros estean asegurados, xurdindo a súa responsabilidade no caso de estes non 
o estaren) dise, nos arts. 202 e 203, que as mutuas son asociacións legalmente 
constituídas por empresarios, coa responsabilidade mancomunada dos seus 
asociados, que colaboran coas mutualidades laborais na xestión do réxime xeral en 
relación coas continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional do 
persoal ao seu servizo, e cuxas operacións se reducen a repartir entre os asociados:

a) o custo das prestacións por causa de accidente de traballo do persoal ao servizo 
dos asociados;

b) o custo das prestacións por enfermidade profesional padecida polo persoal 
ao servizo dos asociados, na situación de incapacidade laboral transitoria e 
período de observación, e, nas demais situacións, a contribución que se lles 
asigne para faceren fronte, en réxime de compensación, á sinistralidade xeral 
derivada da aludida continxencia;

c) a contribución aos servizos de prevención, recuperación e demais previstos na 
lei, en favor das vítimas daquelas continxencias e dos seus beneficiarios;

d) e os gastos de administración da propia entidade.

No mesmo sentido define as mutuas patronais o art. 202 do texto refundido da Lei 
xeral da Seguridade Social aprobada polo Decreto 2065/1974, do 30 de maio42, 
aínda que se engade que os ingresos que as mutuas obtiveren como consecuencia 
das primas de accidentes de traballo a elas achegadas polos empresarios a elas 
asociados, así como os bens mobles ou inmobles en que puideren investirse os 
devanditos ingresos, forman parte do patrimonio da Seguridade Social e están 
afectados ao cumprimento dos fins desta.

41 Cfr. o art. 1.
42 BOE do 20 de xullo.
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Prodúcese deste modo un cambio na natureza dos recursos que as mutuas 
administran, ao pasaren a ter a consideración de recursos públicos da titularidade 
da Administración43, que se entregan por esta ás mutuas por razóns de eficacia 
e eficiencia para efectuaren a función pública de seguridade social a respecto 
dun sector da poboación cuxos intereses representan, mais ben entendido que 
isto non afecta á natureza de suxeitos privados que corresponde ás mutuas como 
asociacións de empresarios aos cales o ordenamento lles atribúe o exercicio de 
determinadas competencias e a responsabilidade canto ao resultado destas.

Trátase dunha colaboración nas actividades públicas de seguridade social previstas 
polo ordenamento, e non dunha colaboración no exercicio dunhas funcións que se 
deba entender que teñen atribuídas en exclusiva as entidades xestoras públicas. Os 
suxeitos privados son neste caso un dos suxeitos, xunto coas entidades xestoras, 
de que se serve o poder público para levar a cabo actividades de seguridade social. 

Neste contexto apróbase a Constitución española do 27 de decembro de 197844, 
cuxo art. 41 establece o seguinte: «Os poderes públicos manterán un réxime 
público de Seguridade Social para tódolos cidadáns, que garanta a asistencia e 
prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade, especialmente en 
caso de desemprego. A asistencia e prestacións complementarias serán libres».

Isto é o que a Constitución de 1978 di sobre a seguridade social, podéndose 
entender que ao dicir que se manteña un réxime público de seguridade social, o 
lexislador constituínte podería estar referíndose ao réxime de seguridade social 
que xa existía até ese momento. Non obstante, o termo «manterán un réxime 
público» referido aos poderes públicos denota que a CE quere que a actividade de 
seguridade social sexa unha función do Estado, ou o que é o mesmo, unha función 
pública. O carácter público do réxime polo que se ha de rexer a seguridade social 
conduce a idéntica afirmación. Ten que tratarse dunha actividade preordenada 

43 Véxase o Real decreto 1245/1979, do 25 de maio, BOE do 29 de maio, polo que a Tesourería Xeral asume a 
recadación das cotas da Seguridade Social e aboa ás mutuas patronais de accidentes de traballo o importe das 
cotas recadadas mensualmente que lles corresponden; e o Real decreto 255/1980, do 1 de febreiro, BOE do 12 
de febreiro, polo que se atribúe á Tesourería Xeral da Seguridade Social a titularidade e administración do patri-
monio único da Seguridade Social.
44 BOE do 29 de decembro.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 389-436

FRANCISCO REQUEJO GUTIÉRREZ402

legal e regulamentariamente e non integrada contractualmente (como en todos os 
supostos en que se actúan funcións públicas).

Pártese da base de que un réxime público é o que articula unha función pública, 
e que unha función pública é aquela actividade que os órganos da comunidade 
decidiron realizar para a consecución dos fins que se propuxesen. Isto pode levarse 
a cabo a través da organización de servizos en que consiste a Administración 
pública (creada polos propios órganos da comunidade con ese fin) ou mediante 
a atribución polo ordenamento aos suxeitos privados de funcións públicas de 
carácter administrativo relativas a un sector da vida social.

Esta é a formulación que entendo que se debe facer a respecto das mutuas patronais 
que colaboran na xestión da Seguridade Social, no sentido de que se trata dunha 
colaboración na xestión do réxime público de seguridade social, e colaboran na 
xestión da Seguridade Social tanto os suxeitos públicos como os privados por ser 
a ambos os tipos de suxeitos aos cales se atribúen competencias nesta materia polo 
ordenamento xurídico45.

Isto explica que co paso do tempo foran ampliándose as funcións de seguridade 
social que o ordenamento atribúe ás mutuas patronais, as cales pasan a denominarse 
coa Lei 4/1990, do 29 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para 199046 mutuas 
de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social47.

Esta ampliación das funcións que tradicionalmente viñan exercendo as mutuas 
prodúcese coa Lei 22/199348, do 29 de decembro, de medidas fiscais, de reforma 
do réxime xurídico da función pública e da protección por desemprego, que lles 
atribúe competencia para a xestión da continxencia de incapacidade temporal por 
enfermidade común dos traballadores autónomos.

45 Neste sentido, os servizos comúns sono tanto das entidades xestoras como das mutuas.
46 BOE do 30 de xuño.
47 Cfr. a disposición adicional décimo cuarta.
48 BOE do 31 de decembro.
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O Real decreto lexislativo 1/199449, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei xeral da Seguridade Social (LXSS) incorpora as reformas levadas 
a cabo en materia de seguridade social por anteriores normas, especialmente todo 
o que se refire ás prestacións non contributivas e á prestación por desemprego, 
alén das que se refiren á nova organización da xestión institucional da Seguridade 
Social introducidas polo Real decreto lei 36/1978, do 16 de novembro, sobre 
xestión institucional da Seguridade Social, a saúde e o emprego.

O art. 68 define as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais 
como asociacións de empresarios que, existindo unha responsabilidade 
mancomunada dos seus asociados, limitan a súa actividade a realizar operacións 
consistentes en repartir entre estes o custo das prestacións derivadas das 
continxencias de accidentes de traballo e enfermidade profesional nas condicións 
que no propio precepto se establecen, e iso sen prexuízo de poder cubrir tamén 
a continxencia de incapacidade temporal dos traballadores por conta propia 
conforme á disposición adicional undécima.

O art. 201 mantén a obriga, que xa viña imposta desde a Lei de bases do 4 de xullo 
de 1932, de que as mutuas, e no seu caso as empresas responsables, constitúan até o 
límite da súa responsabilidade o valor actual do capital de custo das pensións que se 
causen por invalidez permanente ou morte debidas a accidentes de traballo, agora 
na Tesourería Xeral da Seguridade Social (TXSS) como servizo de recadación. 
Con cargo a ese capital, é o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) como 
entidade xestora das prestacións económicas do sistema da Seguridade Social, en 
substitución do INP, a entidade aseguradora do pagamento de rendas, tal e como 
viña ocorrendo na lexislación precedente.

Tamén se establece que as mutuas deben reasegurar na TXSS unha porcentaxe 
dos riscos asumidos (obriga esta que xa viña imposta desde a Lei do 8 de maio de 
1942, que crea o reaseguro obrigatorio de accidentes de traballo como un medio 
eficaz para garantir o exacto cumprimento das obrigas por parte das entidades 

49 BOE do 29 de xuño.
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aseguradoras), e que deben ingresar na TXSS os capitais na contía necesaria 
para constituír unha renda certa temporal durante 25 anos, do 30% do salario dos 
traballadores que morran por consecuencia mediata ou inmediata de accidente de 
traballo sen deixar ningún familiar con dereito a pensión (un dos ingresos con que 
se financiaba o Fondo de Garantía de Accidentes de Traballo50).

A Lei 42/1994, do 30 de decembro51, de medidas fiscais, administrativas e de orde 
social volve ampliar o ámbito de actuación funcional das mutuas ao lle dar unha 
nova redacción á disposición adicional undécima do texto refundido da LXSS, 
para permitir aos empresarios optar por formalizaren a respecto do seu persoal a 
protección da continxencia de incapacidade temporal derivada de riscos comúns 
cunha mutua de accidentes de traballo52.

As reformas operadas polas anteriores normas deron lugar á modificación da 
definición das mutuas contida no art. 68 da LXSS, o que se leva a cabo mediante 
a disposición adicional quincuaxésima da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de 
medidas fiscais, administrativas e da orde social53, en que se substitúe a mención 
tradicional que a respecto do seu obxecto se facía á colaboración na xestión das 
prestacións de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, pola máis 
xenérica de colaboración na xestión da Seguridade Social ou a realización de 
calquera outra actividade que lles poida ser atribuída, o que posibilita incluír 
no seu ámbito de actuación outras funcións como a colaboración na xestión das 
prestacións por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, a 
realización para as empresas de actividades como servizo alleo de prevención 

50 Véxase o art. 133 do Regulamento da Lei de accidentes de traballo do 23 de xuño de 1956. Tamén o art. 
10 do Decreto 3159/1966, do 23 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral que regula o réxime 
económico-financeiro do réxime xeral da Seguridade Social; art. 214 da Lei de seguridade social do 21 de abril 
de 1966; e o art. 214 da Lei xeral da Seguridade Social do 30 de maio de 1974.

51 BOE do 31 de decembro.

52 Esta disposición adicional undécima da LXSS foi modificada novamente pola disposición adicional duodécima 
da Lei 30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e supervisión dos seguros privados, BOE do 9 de novembro, 
e polo art. 7.2 da Lei 52/2003, do 10 de decembro, de disposicións específicas en materia de seguridade social, 
BOE do 11 de decembro.
53 BOE do 31 de decembro.
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de riscos laborais (art. 32 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, malia que esta posibilidade foi suprimida pola disposición final 
sexta da Lei 32/2010, do 5 de agosto, pola que se establece un sistema específico 
de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos), ou a 
xestión das funcións e servizos derivados da prestación económica por cesamento 
de actividade dos traballadores autónomos (art. 16 da Lei 32/2010).

Polo que se refire á enfermidade profesional, a disposición final oitava da Lei 
51/200754, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2007, 
modifica o sistema financeiro desta continxencia e substitúe o tradicional sistema 
de repartición de rendas ou pensións entre as entidades aseguradoras (que é o que 
se viñera aplicando desde a aprobación do Decreto 762/1961, do 13 de abril55), 
polo de capitalización, equiparando neste aspecto o réxime da enfermidade 
profesional co dos accidentes de traballo.

Desta forma, as mutuas fanse cargo do custo de todas as prestacións derivadas 
tanto de accidentes de traballo como de enfermidades profesionais, e veñen 
obrigadas, no caso de seren responsables de pensións causadas por incapacidade 
permanente ou morte, a ingresar na TXSS os capitais correspondentes.

No marco deste réxime xurídico que deixamos exposto compróbase que non está 
previsto o chamado recurso de alzada impropio fronte aos actos de xestión de 
prestacións das mutuas, polo que os seus actos en ningún caso se reconverten 
en actos administrativos56, o que determina que os actos das mutuas non se 
poidan identificar cos da Administración pública stricto sensu nin viceversa. Non 
obstante, o que si cabe recoñecermos na actuación das mutuas a partir da Lei de 
bases da Seguridade Social de 1963, e sobre todo a partir da vixencia do art. 41 

54 BOE do 27 de decembro.
55 BOE do 30 de maio.
56 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 5 de febreiro de 1964 e o 7 de decembro de 1968 cita-
das por GArcíA De eNterríA, e. e ferNáNDez roDríGuez, t. r. (1991) Curso de derecho administrativo. 
Madrid, Civitas, p. 381: «A Sala 5.ª do TS declarou que non é competencia da xurisdición contencioso- 
-administrativa revisar os actos das mutualidades de funcionarios, malia estaren constituídas case todas elas 
como verdadeiras corporacións de dereito público, por disposicións legais, e non como mutualidades privadas, 
teren afectos fondos públicos e estaren sometidas á tutela estatal (...)».



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 389-436

FRANCISCO REQUEJO GUTIÉRREZ406

da CE, é que levan a cabo funcións públicas por ser a actividade de seguridade 
social de titularidade estatal, e dado o carácter de asociacións privadas que teñen 
é posible recoñecerlles, a respecto das funcións públicas que realizan, a natureza 
de corporacións de dereito público.

Esta cualificación é o único que, ao meu xuízo, vai permitir explicar o 
criterio finalmente adoptado polos tribunais de que a orde xurisdicional  
contencioso-administrativa é a única competente para coñecer as reclamacións 
por prestación de asistencia sanitaria das mutuas defectuosa, ou o feito de que 
a Administración poida fiscalizar determinados actos de xestión de prestacións 
realizados polas mutuas57, ou incluso a opción do lexislador acerca de que os 
contratos que as mutuas subscriban con terceiros para que dispensen a prestación 
de asistencia sanitaria da súa competencia, pertencen á clase de contratos de 
xestión de servizos públicos58.

4. Competencia da orde xurisdicional social para coñecer os preitos 
sobre prestacións de seguridade social

A diferente natureza xurídica que corresponde aos distintos suxeitos que realizan 
actividades de seguridade social, pública a respecto das entidades xestoras e 
privada a respecto dos suxeitos que colaboran na xestión, non veu presentando 
ningún problema xurídico canto á orde xurisdicional competente para coñecer os 
preitos xurdidos sobre prestacións de seguridade social. Pode verse que isto é así 
se se repasa a lexislación que se veu sucedendo sobre esta materia.

Para o coñecemento de todas as cuestións derivadas da aplicación da lexislación 
de accidentes de traballo foron competentes primeiro os xuíces de primeira 

57 Real decreto 1430/2009, do 11 do setembro, polo que se regula o procedemento de revisión polo INSS, por 
pedimento de persoa interesada, das altas que expidan as entidades colaboradoras nos procesos de incapacidade 
temporal.

58 Disposición final quincuaxésima quinta da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, que modifica 
a epígrafe 1 do art. 8 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, para incluír as mutuas de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social entre as entidades que poden concertar 
o contrato de xestión de servizos públicos.
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instancia, e a partir da Lei do 19 de maio de 1908 sobre tribunais industriais, 
estes tribunais onde estivesen constituídos59. O Decreto do 13 de maio de 193860 

suprime os tribunais industriais e substitúeos polas maxistraturas de traballo61, 
órgano xurisdicional dependente do Ministerio de Organización e Acción Sindical. 
Máis adiante, coa Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial (LOPX), 
as antigas maxistraturas de traballo pasan a denominarse xulgados do social. Polo 
que se refire ás reclamacións de danos e perdas por feitos non comprendidos na 
lexislación de accidentes de traballo en que mediase culpa ou neglixencia esixible 
civilmente, debían resolverse pola xurisdición ordinaria, conforme ás prescricións 
de dereito común62.

O Decreto do 22 de xuño de 195663, polo que se aproba o texto refundido da 
lexislación sobre accidentes de traballo establece no art. 53 que a cualificación 
de accidente de traballo dun feito non obsta para que a persoa prexudicada 
poida exercitar as oportunas accións civís ou criminais por neglixencia ou dolo. 
Pola súa vez, o art. 170 do Regulamento aprobado pola mesma norma estipula 
que para todas as cuestións litixiosas derivadas da aplicación da lexislación de 
accidentes de traballo era competente a maxistratura de traballo, salvo as materias 
explicitamente atribuídas a outros organismos.

O texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado polo Decreto do 
4 de xullo de 195864, sinala no art. 1 a competencia da xurisdición social para 
coñecer os conflitos individuais que se promovesen na rama social do dereito, 

59 Véxase a Lei sobre tribunais industriais do 19 de maio de 1908, Gaceta do 20 de maio, e a Lei do 22 de xullo 
de 1912, Gaceta do 23 de xullo, que substitúe a anterior. Estes tribunais eran competentes para coñecer, entre 
outras materias, os preitos que xurdisen na aplicación da Lei de accidentes do traballo, sometidos até entón á 
xurisdición dos xuíces de primeira instancia (art. 5.1 da Lei de 1908 e 7.2 da Lei de 1912).
60 BOE do 3 de xuño
61 Cfr. o art. 170.
62 Cfr. os arts. 14 e 16 da Lei de accidentes de traballo do 30 de xaneiro de 1900 xa citada; e o art. 171 do Código 
do traballo aprobado polo Real decreto lei do 23 de agosto de 1926 xa citado.
63 BOE do 15 de xullo.
64 BOE do 7 de agosto.
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en que poderían ser partes contendentes, dun lado, aquelas persoas que tivesen 
a condición de traballadora, asegurada ou beneficiaria conforme á lexislación 
social; e, do outro, aquelas que contasen coa condición de empresaria ou entidade 
aseguradora, administradora ou colaboradora de seguros ou sistemas de previsión 
social. Polo que se refire á natureza dos asuntos a respecto dos que se declara a 
competencia da xurisdición social, apúntase que estes deben estar referidos:

a) aos conflitos que se produciren entre empresarios e traballadores, ou entre 
traballadores dos mesmos ou distintos empresarios, como consecuencia do 
contrato de traballo;

b) aos preitos sobre accidentes de traballo, seguros sociais e prestacións do 
mutualismo laboral;

c) ás cuestións contenciosas que xurdan entre os asociados e as súas mutualidades, 
ou entre estas entidades, sobre o cumprimento, a existencia ou a declaración 
das súas obrigas específicas e dereitos de carácter patrimonial relacionados cos 
fins e obrigas propios destas entidades;

d) e a todas aquelas cuestións litixiosas en que de maneira expresa lle atribuíren 
competencia as disposicións legais, así como as reclamacións por incumprimento 
das leis e disposicións de carácter social que afectaren particularmente aos 
demandantes e non teñan sinalado outro procedemento especial.

En idénticos termos se pronuncia o art. 1 do Decreto 149/196365, polo que se dá 
nova redacción ao texto refundido da Lei de procedemento laboral.

O art. 1 da Lei de procedemento laboral aprobada polo Decreto 909/196666 atribúe 
á xurisdición social a competencia para coñecer os preitos sobre seguridade 

65 BOE do 28 de xaneiro.
66 BOE do 23 de abril.
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social, de xeito que se substitúe a antiga mención que se facía aos preitos sobre 
accidentes de traballo, seguros sociais e prestacións do mutualismo laboral. Canto 
á persoa dos litigantes fala de persoas protexidas pola Seguridade Social e de 
entidade xestora ou que colabore na xestión conforme á lexislación substantiva 
da Seguridade Social. A mesma redacción contén o art. 1 da Lei de procedemento 
laboral aprobada polo Decreto 2381/197367. A Lei de procedemento laboral 
aprobada polo Real decreto lexislativo 1568/198068 elude referirse á calidade das 
persoas litigantes e afirma a competencia dos órganos xurisdicionais da orde social 
para coñecer os preitos sobre seguridade social. A mesma competencia sobre os 
preitos de seguridade social figura na Lei de procedemento laboral aprobada 
polo Real decreto lexislativo 521/199069, en que se engade a esta materia a da 
protección por desemprego e a da aplicación dos sistemas de melloras da acción 
protectora da Seguridade Social, e se exclúen as resolucións ditadas pola TXSS en 
materia de xestión recadatoria ou, no seu caso, polas entidades xestoras no suposto 
de cotas de recadación conxunta. Igual ocorre na Lei de procedemento laboral 
aprobada polo Real decreto lexislativo 2/199570. 

5. Coñecemento pola xurisdición civil, contencioso-administrativa e 
social das cuestións derivadas da prestación defectuosa de asistencia 
sanitaria por parte da Seguridade Social

Dentro do anterior marco xurídico, tanto procesual como substantivo, as 
reclamacións por deficiente prestación de asistencia sanitaria polas entidades 
obrigadas a ofrecela conforme ás leis de carácter social viñan sendo coñecidas 
pola xurisdición civil ou penal se se fundaban en feitos en que se producira dolo 
ou neglixencia; pola xurisdición civil se a Administración era demandada xunto 
cunha persoa particular con quen puidese existir un vínculo de solidariedade; pola 
contencioso-administrativa no caso de se tratar de reclamacións de responsabilidade 
patrimonial dirixidas de forma exclusiva fronte algunha administración pública 
sanitaria; ou pola xurisdición social se a reclamación de danos e perdas se 

67 BOE do 4 de outubro.
68 BOE do 30 de xullo. 
69 BOE do 2 de maio. 
70 BOE do 11 de abril. 
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enmarcaba no ámbito das obrigas derivadas da relación de aseguranza que vincula 
a Seguridade Social cos beneficiarios ou persoas protexidas.

Para ver que isto é así, abonda traer a colación as seguintes sentenzas: 

a) A Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo do 20 de abril de 1992, 
ditada no recurso de casación para a unificación de doutrina n.º 1387/1991, que 
declaraba a competencia da xurisdición social para coñecer as consecuencias 
da prestación asistencial deficiente por parte da Seguridade Social:

F3. (…) as reclamacións indemnizatorias de danos e perdas causados con ocasión do 
tratamento médico-sanitario dispensado polo INSALUD aos titulares e beneficiarios 
da Seguridade Social deben ter o seu adecuado encaixe procesual no marco da orde 
xurisdicional social, quedando excluídas, en consecuencia, tanto da orde xurisdicional 
civil como da orde xurisdicional contencioso-administrativa. Ao respecto, como se 
di na achegada sentenza desta sala, do 24 de abril de 1990, «Aínda recoñecendo a 
categoría xeral unitaria da orde civil, a solución que atribúe a competencia a esta 
orde resulta moi forzada e ten difícil cabida cando sobre a entidade xestora recae a 
responsabilidade de facer efectiva a prestación (art. 23.1 da Lei xeral da Seguridade 
Social) que leva a cabo a asistencia sanitaria co propósito de restablecer a saúde, art. 
98 da lei citada». En efecto, aínda cando, en ocasións, viñesen canalizándose este 
tipo de responsabilidades indemnizatorias pola canle extracontractual do art. 1902 do 
Código civil e se remitise, consecuentemente, o seu coñecemento aos tribunais da orde 
xurisdicional civil, non pode, de ningún modo, ignorarse que a prestación sanitaria 
de referencia, en cuxo desenvolvemento acontecen os danos e perdas de resarcir, 
se produce en función da relación xurídica de aseguranza protectora que vincula a 
Seguridade Social cos seus titulares e beneficiarios (arts. 20, 23 e 98 do texto refundido 
da Lei da Seguridade Social). Velaquí que se razoe, tamén, na sentenza desta sala do 24 
de abril de 1990 (...) que «esixir as consecuencias da prestación asistencial deficiente, 
como esixir a prestación mesma ou como pedir o reintegro dos gastos ocasionados nos 
casos regulamentariamente autorizados de utilización dos servizos alleos á Seguridade 
Social (art. 102 da Lei e art. 18 do Decreto 2766/1976, do 16 de novembro), non 
pode fundarse na existencia dunha culpa extracontractual, senón no desenvolvemento 
mesmo da acción protectora do sistema de Seguridade Social».
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F4. Tampouco resulta admisible, en reclamacións indemnizatorias (...) atribuír a 
competencia para o seu coñecemento aos tribunais da orde xurisdicional contencioso-
-administrativa, con base no previsto no art. 3.b) da Lei reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa, e nos arts. 40.1 da Lei de réxime xurídico da Administración 
do Estado e 106.2 da Constitución española. A responsabilidade patrimonial do Estado 
a consecuencia do funcionamento anormal dos servizos públicos ou o dereito do 
particular a ser indemnizado dos efectos dun acto administrativo non impugnable non 
son, precisamente, as situacións xurídicas que se dan en casos como o considerado 
nestes autos en que o que prima, vehementemente, é unha reclamación en materia de 
seguridade social, perfectamente, encadrable no ámbito do art. 2.b) do vixente texto 
articulado da Lei de procedemento laboral.

b) A Sentenza da Sala do Civil do Tribunal Supremo do 3 de decembro de 1999 
ditada no recurso de casación n.º 1920/1995, segundo a cal:

F1. (...) A responsabilidade patrimonial do Estado viña regulada no art. 40 [da Lei de 
réxime xurídico da Administración do Estado, do 26 de xullo de 1957] que se achega e 
concordantes e na actualidade, suprimido o parágrafo quinto do artigo civil 1903 (Lei do 
7 de xaneiro de 1991), rexe o artigo 139 e seguintes da Lei do 26 de novembro de 1992, 
de réxime xurídico das administracións públicas, en relación cos arts. 2.e) e 3 da Lei do 
13 de xullo de 1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e cando se 
fala de responsabilidade do Estado refírese tamén ás das comunidades autónomas.

Tratándose, como o caso de autos, de actuacións encadrables dentro da culpa sanitaria, 
a responsabilidade correspondente deriva da aplicación do art. 1902, en relación co 
1903.4, aínda que se trata de funcionamento non correcto dos servizos do hospital 
que atenderon a paciente, o que determina a competencia dos tribunais civís, que 
entenderon supostos como o que nos ocupa con base na vis attractiva da xurisdición 
civil e evitar peregrinación de xurisdicións (SS. do 4-2-1997 e 6-6-1997), e con maior 
razón cando o asunto debatido aconteceu con anterioridade ao cambio lexislativo  
(S. do 3 de marzo de 1998).

A xurisprudencia desta sala ten declarado que a responsabilidade do INSALUD –que 
cabe estender aos órganos autónomos que asumiron as súas funcións e competencias– 
pola actuación das devanditas entidades públicas non se produce dentro das 
facultades soberanas da Administración pública, senón como entidades que cabe 
asimilar ás privadas, ao proceder á asistencia de enfermos con finalidade curativa  
(SS. do 23-11-1990, que cita as do 3-3-1973, 1-7-1986, 7 e 22 de xuño e 21 de setembro 
de 1988).
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c) A Sentenza da Sala do Civil do Tribunal Supremo do 29 de abril de 2003 ditada 
no recurso de casación n.º 2527/1997, segundo a cal:

F1. (...) a competencia da orde xurisdicional contencioso-administrativa só é aplicable 
cando sexa demandada de forma exclusiva a Administración, conforme á Lei 
reguladora da xurisdición contenciosa administrativa, así como á Lei 30/1992, do 26 
de novembro, sobre réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, canto ao réxime de responsabilidade patrimonial, mais non 
nos supostos en que xunto á Administración se demanda un particular e existe unha 
relación de corresponsabilidade nos feitos (...).

F2. (...) atendida a data en que se formulou a demanda, a cuestión debe ser resolta 
atendendo á doutrina xurisprudencial sentada en casos semellantes ao presente e da que 
é reflexo a Sentenza do 18 de decembro de 2000 conforme á cal se «(...) a demanda que 
deu lugar ao proceso que se axuíza se presentou con posterioridade á entrada en vigor da 
lexislación que se invoca no motivo (art. 142.2 da LRX-PAC, do 26 de novembro de 1992, 
e Regulamento aprobado polo Real decreto 429/1993, do 26 de marzo) e con anterioridade 
á vixencia da Lei 29/1998, do 13 de xullo reguladora da xurisdición contencioso- 
-administrativa –art. 2 e)– e á nova redacción do art. 9.4 da Lei orgánica do Poder 
Xudicial pola Lei orgánica 6/1998, do 13 de xullo, e por iso é aplicable a doutrina 
xurisprudencial que se veu observando para supostos similares (formulados nese 
tempo), e de acordo coa que, cando a Administración é demandada conxuntamente 
con persoas físicas ou xurídicas privadas, existindo un vínculo de solidariedade entre 
elas, corresponde o coñecemento á xurisdición civil, por razón da vis attractiva deste 
sector xurisdicional, ao non poder ser levados aqueles particulares ante a xurisdición 
contencioso-administrativa e concorrer, ademais, a conveniencia de evitar a conseguinte 
división de continencia da causa de ter que actuar o prexudicado ante dúas ordes 
xurisdicionais diferentes.

6. Competencia exclusiva da xurisdición contencioso-administrativa 
para coñecer as reclamacións de responsabilidade patrimonial fronte á 
Administración pública a partir da Lei orgánica 6/1998

A Lei orgánica 6/1998, do 13 de xullo71, reforma o art. 9.4 da LOPX, en 

71 BOE do 14 de xullo. 
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concordancia coas previsións competenciais contidas na Lei 29/1998, do 13 de 
xullo72, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (LRXCA).

O que se establece nestas normas é que corresponde á orde xurisdicional 
contencioso-administrativa a competencia para coñecer as reclamacións de 
responsabilidade patrimonial da Administración pública calquera que for a natureza 
da actividade ou o tipo de relación de que se derivar. A isto engádese que se na 
produción do dano concorresen suxeitos privados, os demandantes deben deducir 
tamén fronte a eles a súa pretensión ante esta orde xurisdicional, entendendo por 
suxeitos privados (segundo aclara a exposición de motivos) aqueles que non están 
ao servizo dos poderes públicos actuantes en cada situación, xa que se o estiveren, a 
súa responsabilidade debe esixirse, en todo caso, nos termos da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común (LRXPAC)73.

Con esta regulación ponse fin á disparidade de criterios sobre a orde xurisdicional 
competente para coñecer as pretensións que se deduzan en relación coa 
responsabilidade patrimonial das administracións públicas e do persoal ao seu 
servizo, residenciando esta materia na xurisdición contencioso-administrativa. 
Isto desde logo afectaba á Administración pública sanitaria e ás reclamacións de 
responsabilidade patrimonial por prestación defectuosa de asistencia médica.

Posteriormente a Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro74, de modificación da 
LOPX, volve modificar a epígrafe 4 do art. 9 da LOPX para engadir que a orde 
contencioso-administrativa coñecerá tamén as reclamacións de responsabilidade 
cando os interesados accionen directamente contra a aseguradora da Adminis-
tración, xunto á administración respectiva, ou cando as demandas de responsabi-
lidade patrimonial se dirixan ademais contra as persoas ou entidades públicas ou 
privadas indirectamente responsables daquelas.

72 BOE do 14 de xullo. 
73 BOE do 27 de novembro. 
74 BOE do 26 de decembro. 
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En concordancia coa anterior norma, a mesma Lei orgánica 19/2003 reforma o art. 
2.e) da LRXCA, que queda redactado da seguinte forma: «A orde xurisdicional 
contencioso-administrativa coñecerá as cuestións que se susciten en relación con: 
(...) e) A responsabilidade patrimonial das administracións públicas, calquera que 
for a natureza da actividade ou o tipo de relación de que derivar, non podendo ser 
demandadas aquelas por este motivo ante as ordes xurisdicionais civil ou social, 
aínda cando na produción do dano concorreren con particulares ou contaren cun 
seguro de responsabilidade».

A Lei 36/2011, do 10 de outubro75, reguladora da xurisdición social, no art. 2.o) 
atribúelles aos órganos desta xurisdición o coñecemento das cuestións litixiosas 
que se promoveren en materia de prestacións de seguridade social, incluídas a 
protección por desemprego e a protección por cesamento de actividade dos 
traballadores por conta propia, así como sobre a imputación de responsabilidades 
a empresarios ou terceiros a respecto das prestacións de seguridade social nos 
casos legalmente establecidos. Así mesmo, no art. 3.g), establece que os órganos 
da xurisdición social non coñecerán, entre outras materias, as reclamacións 
sobre responsabilidade patrimonial das entidades xestoras e servizos comúns 
da Seguridade Social, así como das demais entidades, servizos e organismos do 
Sistema Nacional de Saúde e dos centros sanitarios concertados con elas, foren 
estatais ou autonómicos, polos danos e perdas causados por ou con ocasión da 
asistencia sanitaria, e as correspondentes reclamacións, aínda cando na produción 
do dano concorreren con particulares ou contaren cun seguro de responsabilidade.

7. Orde xurisdicional competente para coñecer as reclamacións fronte 
ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais por 
prestación defectuosa de asistencia sanitaria a partir da Lei 4/1999

A asistencia sanitaria forma parte da acción protectora da Seguridade Social  
(art. 38 da LXSS76), e xa que logo, forma parte tamén da acción protectora 
que prestan as mutuas que colaboran na xestión da Seguridade Social (art. 68 

75 BOE do 11 de outubro.
76 Texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, BOE do 29 de xuño. 
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da LXSS e art. 10 do Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro77, que aproba 
o Regulamento sobre colaboración das mutuas de accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais da Seguridade Social).

Nas normas que regulan a competencia dos órganos da xurisdición contencioso-
-administrativa non se establece ningunha previsión a respecto das mutuas de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais, dado que estas son suxeitos 
privados e non existe ningunha norma que de maneira expresa conceptúe estas 
entidades como parte da Administración pública ou como suxeitos privados ao 
servizo da Administración, pois as competencias que exercitan téñenas atribuídas 
polo ordenamento e non por delegación de ningunha Administración pública. Por 
tanto, habería que entender que as reclamacións fronte ás mutuas por defectuosa 
prestación de asistencia sanitaria deberían efectuarse ben ante a orde xurisdicional 
social, por establecer o art. 2 da anterior Lei de procedemento laboral do 7 de abril 
de 1995 que o seus órganos coñecerán as cuestións litixiosas que se promoveren 
en materia de seguridade social; ou ben ante a xurisdición civil se o título de 
imputación da responsabilidade foren feitos en que intervir culpa ou neglixencia.

Esta cuestión dá un xiro a partir da aprobación da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, 
de modificación da LRXPAC78, que engade á LRXPAC unha disposición adicional 
duodécima que leva por título «Responsabilidade en materia de asistencia 
sanitaria» e di o seguinte: «A responsabilidade patrimonial das entidades xestoras 
e servizos comúns da Seguridade Social, foren estatais ou autonómicos, así como 
das demais entidades, servizos e organismos do Sistema Nacional de Saúde e dos 
centros sanitarios concertados con elas, polos danos e as perdas causados por ou 
con ocasión da asistencia sanitaria, e as correspondentes reclamacións, seguirán 
a tramitación administrativa prevista nesta lei, correspondendo a súa revisión 
xurisdicional á orde contencioso-administrativa en todo caso»

Na interpretación deste precepto, o Tribunal Supremo, nas sentenzas que logo se 
indicará, entendeu que as «institucións e centros sanitarios das mutuas, en que 
levan a cabo as prestacións de asistencia sanitaria da Seguridade Social, teñen a 

77 BOE do 12 de decembro. 
78 BOE do 14 de xaneiro. 
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condición de entidades do Sistema Nacional da Saúde» e que en consecuencia 
é a orde xurisdicional contencioso-administrativa a competente para coñecer as 
reclamacións de responsabilidade patrimonial fronte ás mutuas por defectuosa 
prestación de asistencia sanitaria. Con todo, antes de abordar o contido da doutrina 
do Tribunal Supremo resulta conveniente facermos referencia a aqueles aspectos 
do contido da disposición adicional duodécima da LRXPAC que poidan ser de 
interese no marco da cuestión que se está analizando.

A finalidade desta nova disposición adicional duodécima da LRXPAC aparece na 
exposición de motivos da Lei 4/1999, no sentido de que o que se quere é actuar en 
concordancia co art. 144 da LRXPAC (ao cal tamén se lle dá unha nova redacción) 
e pór fin ao problema relativo á disparidade de criterios xurisprudenciais sobre a 
orde competente para coñecer os procesos de responsabilidade patrimonial cando 
o dano se produce en relación coa asistencia sanitaria pública atribuíndoos á orde 
contencioso-administrativa.

No tocante á modificación do art. 144 (co que se relaciona a nova disposición 
adicional), o que se di na exposición de motivos da Lei 4/1999 é que coa nova 
redacción se opta pola unificación do réxime xurídico substantivo da responsabilidade 
patrimonial da Administración sen discriminar a súa actuación en réxime de dereito 
público ou privado en concordancia coa unidade de foro. A redacción que se lle dá a 
este artigo é a seguinte: «Cando as administracións públicas actúen en relacións de 
dereito privado, responderán directamente dos danos e perdas causados polo persoal 
que se encontrar ao seu servizo, considerándose a actuación deste actos propios da 
Administración baixo cuxo servizo se encontre. A responsabilidade esixirase de 
conformidade co previsto nos arts. 139 e seguintes desta lei».

Descoñécese se na mente do lexislador estaba presente o problema que se podería 
suscitar en relación coas mutuas ao se referir na exposición de motivos aos 
procesos de responsabilidade patrimonial cando o dano se produce en relación 
coa asistencia sanitaria pública, polo que o problema interpretativo que formula 
a nova disposición adicional duodécima da LRXPAC radica en determinar se 
as mutuas están incluídas no círculo de suxeitos a que se refire, isto é, se son 
entidades xestoras ou servizos comúns da Seguridade Social, entidades, servizos 
ou organismos do Sistema Nacional de Saúde ou centros sanitarios concertados 
con calquera das anteriores entidades.
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O que non son entidades xestoras ou servizos comúns da Seguridade Social 
despréndese da propia enumeración que se fai nas seccións 1.ª e 2.ª do capítulo VII 
do título I da LXSS, onde non están incluídas as mutuas. Tampouco son centros 
concertados, porque a competencia das mutuas en materia de asistencia sanitaria 
é recibida directamente do ordenamento (art. 68.3 da LXSS) e non en virtude 
de ningún concerto con outra entidade que teña atribuída a función de prestar 
asistencia sanitaria. Quedaría, por tanto, por dilucidar se as mutuas pertencen á 
categoría de entidades, servizos ou organismos do Sistema Nacional de Saúde.

Neste punto cómpre sinalarmos que o Sistema Nacional de Saúde é creado pola 
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade79. A exposición de motivos desta 
lei concibe o Sistema Nacional de Saúde como «o conxunto dos servizos de 
saúde das comunidades autónomas convenientemente coordinados» entendendo 
por servizo de saúde (art. 50) aquel «integrado por todos os centros, servizos 
e establecementos da propia comunidade, deputacións, concellos e calquera 
outra administración territorial intracomunitaria (...) xestionado (...) baixo a 
responsabilidade da respectiva comunidade autónoma». Este modelo susténtase 
sobre a base de que a Administración do Estado ten que transferir ás comunidades 
autónomas a responsabilidade dos servizos sanitarios da súa competencia, o que 
de feito xa aconteceu a respecto de todas as comunidades autónomas. 

A disposición adicional sexta da Lei 14/1986 establece que os centros sanitarios 
da Seguridade Social que non estiveren integrados nos servizos de saúde das 
comunidades autónomas teñen que coordinar a súa actuación cos indicados 
servizos.

Suscítase a dúbida de se os centros sanitarios das mutuas distintos dos da 
Administración do Estado, mais que por definición pertencen á rede sanitaria da 
Seguridade Social, están ou non integrados no Sistema Nacional de Saúde. Esta 
dúbida despéxaa o punto 2 da disposición final terceira da Lei 14/1986 ao dicir que a 
integración no Sistema Nacional de Saúde dos centros, servizos e establecementos 
sanitarios das mutuas de accidentes debe facela o Goberno mediante real decreto. 
Xa que logo, até que se dite o real decreto de integración dos servizos sanitarios 

79 BOE do 29 de abril. 
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das mutuas no Sistema Nacional da Saúde, hai que entender que non forman  
parte del.

E iso é así aínda que se diga no art. 12.1 do Real decreto 1993/1995, do 7 de 
decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre colaboración das mutuas 
de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, que 
as prestacións sanitarias que dispensan as mutuas están integradas no Sistema 
Nacional da Saúde, porque aínda cando puidese ser conceptualmente posible, o 
certo é que non consta que se integrasen no Sistema Nacional da Saúde os centros, 
servizos e establecementos sanitarios das mutuas por non terse ditado ningún 
real decreto de integración, o que comportaría á súa vez que os referidos centros 
pasasen a depender funcionalmente do servizo de saúde da respectiva comunidade 
autónoma. Tamén apoia esta interpretación:

1) o feito de que a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema 
Nacional da Saúde80, faga un tratamento separado das mutuas a respecto do 
referido sistema, ao establecer no punto 2 da disposición adicional cuarta o 
seguinte: «Sen prexuízo do disposto no artigo 6, as mutualidades, entidades 
colaboradoras e mutuas con responsabilidades de cobertura de asistencia 
sanitaria pública terán que garanti-lo contido da carteira de servicios do Sistema 
Nacional de Saúde, así como as garantías sobre accesibilidade, mobilidade, 
calidade, seguridade, información e tempo recollidas nesta lei, de acordo co 
disposto na súa normativa específica»;

2) e o feito de ser diferente a fonte de financiamento que corresponde ás 
prestacións sanitarias do Sistema Nacional da Saúde e ás prestacións sanitarias 
que están a cargo das mutuas. As prestacións do Sistema Nacional de Saúde 
son prestacións non contributivas (art. 86.2 da LXSS) da responsabilidade 
financeira das comunidades autónomas, de conformidade cos acordos de 
transferencias e o actual sistema de financiamento autonómica (art. 10 da Lei 
16/2003); e as prestacións sanitarias das mutuas por accidente de traballo e 
enfermidade profesional son prestacións contributivas (art. 86.2 da LXSS)  

80 BOE do 29 de maio. 
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e fináncianse cos recursos obtidos como consecuencia das primas de accidentes 
de traballo achegadas polos empresarios asociados (art. 68.4 da LXSS).

De acordo co anterior, a referencia que a disposición adicional duodécima 
da LRXPAC fai ás entidades, servizos e organismos do Sistema Nacional de 
Saúde non pode comprender ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades 
profesionais da Seguridade Social.

Outro dos problemas que formula a disposición adicional duodécima da LRXPAC 
en relación coas mutuas é que establece que as reclamacións de responsabilidade 
patrimonial deben seguir a tramitación administrativa prevista no art. 139 e 
seguintes desta lei, os cales unicamente abranguen as administracións públicas 
entre os suxeitos incluídos no seu ámbito de aplicación, sen que en principio poida 
atribuírselles ás mutuas tal natureza, o que fai que resulte difícil seguir respecto a 
estas entidades a tramitación administrativa prevista na lei.

Por último, cómpre indicarmos que tampouco se entende moi ben o sentido de 
engadir a disposición adicional duodécima á LRXPAC para atribuír á xurisdición 
contencioso-administrativa a competencia para coñecer as reclamacións en 
materia de responsabilidade patrimonial cando o dano se produce en relación coa 
asistencia sanitaria pública, cando previamente o Parlamento tramitou e aprobou 
a LRXCA, e a Lei orgánica 6/1998, do 13 de xullo, de reforma da LOPX, que xa 
establecían a competencia da orde xurisdicional contencioso-administrativa para 
coñecer as reclamacións de responsabilidade patrimonial fronte ás administracións 
públicas, calquera que for a natureza da actividade ou o tipo de relación de  
que derivar.

Non obstante, o Tribunal Supremo, á vista da nova disposición adicional duodécima 
da LRXPAC, estableceu a doutrina de que a orde xurisdicional competente para 
coñecer as demandas en materia de responsabilidade patrimonial das mutuas por 
defectuosa prestación de asistencia sanitaria é a contencioso-administrativa, o que 
queda de manifesto nas seguintes sentenzas:

a) Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo do 29 de outubro de 2001, 
sobre identificación das mutuas coas entidades que integran o Sistema 
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Nacional da Saúde, ditada no recurso de casación para a unificación da doutrina  
n.º 4386/2000. Segundo esta sentenza:

F3. Mais a Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, despexou as dúbidas que con anterioridade 
existían canto á solución do problema competencial de que tratamos. pois o seu art. 2.3 
dispuxo a inclusión no texto da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común dunha nova disposición adicional, a duodécima, 
en que se contén o seguinte mandato: «A responsabilidade das entidades xestoras e 
servizos comúns da Seguridade Social, foren estatais ou autonómicos, así como das 
demais entidades, servizos e organismos do Sistema Nacional da Saúde e dos centros 
sanitarios concertados con elas, polos danos e perdas causados por ou con ocasión 
da asistencia sanitaria, e as correspondentes reclamacións, seguirán a tramitación 
administrativa prevista nesta lei, e corresponderá a súa revisión xurisdicional á orde 
contenciosa administrativa en todo caso».

Esta norma complétase co que se ordena nos arts. 44 e 45 da Lei xeral de sanidade, 
Lei 14/1986, do 25 de abril, en relación cos arts. 41 e 43.2 da Constitución española, 
habida conta que do que estas normas prescriben se desprende que:

a) O art. 41 da Constitución declara que «os poderes públicos manterán un réxime 
público de Seguridade Social para todos os cidadáns que garanta a asistencia e 
prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade (...)». E non cabe dúbida 
de que a asistencia sanitaria que dispensan as mutuas de accidentes de traballo aos 
traballadores nelas encadrados, é unha prestación da Seguridade Social claramente 
comprendida neste precepto, é dicir, que tal prestación se inclúe no «réxime público 
da Seguridade Social».

b) Por outra parte, o art. 43.2 da nosa lei fundamental precisa que «compete aos poderes 
públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas e das 
prestacións e servizos necesarios»; e é obvio que entre estas prestacións se encontra a 
asistencia sanitaria que subministran as mutuas mencionadas, o cal reafirma o carácter 
público desta asistencia.
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c) Como emanación e consecuencia dos preceptos constitucionais que se acaban 
de consignar, o art. 44.1 da Lei 14/1986 precisa que «todas as estruturas e servizos 
públicos ao servizo da saúde integrarán o Sistema Nacional da Saúde», e o 45 da 
mesma lei afirma que «o Sistema Nacional da Saúde integra todas as funcións e 
prestacións sanitarias que, de acordo co previsto nesta lei, son responsabilidade dos 
poderes públicos para o debido cumprimento do dereito á protección da saúde».

d) A isto debe engadirse a responsabilidade subsidiaria do Fondo de Garantía de 
Accidentes de Traballo, hoxe integrado no Instituto Nacional da Seguridade Social. 
Este fondo foi creado polo art. 39 e seguintes da Lei de accidentes de traballo do 22 de 
xuño de 1956 e polo art. 124 e seguintes do Regulamento de accidentes de traballo de 
igual data, co fin de responder do pagamento das prestacións derivadas de accidente 
de traballo (entre as que se incluía a prestación de asistencia sanitaria ex art. 29 desta 
lei e art. 19 e seguintes do Regulamento), en caso de insolvencia do empresario ou da 
mutua aseguradora responsable. O referido fondo de garantía foi mantido pola Lei de 
Seguridade Social de 1966 (arts. 94.4 e 214) e pola Lei xeral da Seguridade Social do 
30 de maio de 1974 (arts. 96.1 e 214). No entanto, tal organismo quedou extinguido 
polo que se prescribe na disposición final primeira do Real decreto lei 36/1978, do 16 
de novembro, mais tal extinción non supuxo, de ningunha forma, a desaparición das 
súas funcións e obxectivos, toda vez que tales funcións, así como os bens, dereitos, 
accións e obrigas do devandito fondo pasaron a ser asumidos polo INSS, con base 
na disposición adicional primeira, número 2, dese mesmo texto legal. Así pois, na 
actualidade a correspondente entidade xestora da Seguridade Social é responsable 
subsidiaria das prestacións derivadas de accidente de traballo (incluso a asistencia 
sanitaria), como sucesor e substituto do Fondo de Garantía de Accidentes de Traballo.

e) Ademais non debe esquecerse que o art. 95.1 do texto articulado primeiro da Lei 
da Seguridade Social, aprobado polo Decreto do 21 de abril de 1966 (art. vixente, con 
carácter de norma regulamentaria complementadora do que prescriben os arts. 126 e 127 
da actual Lei xeral da Seguridade Social, segundo reiterada doutrina xurisprudencial) 
establece que «a prestación de asistencia sanitaria cando se trate de traballadores en 
alta ou que estean comprendidos nalgún dos supostos do art. 93 (asimilación á alta), 
será facilitada polas entidades xestoras, de forma directa e inmediata, e o empresario 
virá obrigado a reintegrarlle os gastos correspondentes ao tratamento completo 
dispensado pola mesma ao traballador (...)». É claro que deste precepto se infire que 
a responsabilidade na prestación da asistencia sanitaria da Seguridade Social (que é 
a que aquí se trata) recae, dunha ou outra forma, sobre a pertinente entidade xestora.
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f) Non é estraño, por conseguinte, que o art. 12 do Real decreto 1993/1995, do 7 
de decembro, que aprobou o Regulamento sobre colaboración das mutuas de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, artigo que 
trata das instalacións e servizos sanitarios destas entidades aseguradoras, fale no seu  
número 1 de prestacións «integradas no Sistema Nacional da Saúde».

Á vista do exposto nas epígrafes anteriores, debe concluírse que as institucións e 
centros sanitarios das mutuas comentadas, en que estas levan a cabo as prestacións 
de asistencia sanitaria da Seguridade Social que lles corresponde asumir, teñen a 
condición de entidades do Sistema Nacional da Saúde, e en consecuencia a esixencia de 
responsabilidade «polos danos e perdas causados por ou con ocasión» de tal asistencia 
sanitaria ha de rexerse polo que ordena a disposición adicional duodécima da Lei de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 
redactada conforme á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. Isto implica que a cuestión que se 
suscita neste litixio ten que ser coñecida e resolta polos tribunais da orde xurisdicional 
contencioso-administrativa, tal como acertadamente decidiu a sentenza recorrida.

F4. É conveniente engadir ao exposto, as precisións que a continuación se expresan:

1) As razóns expostas no fundamento precedente obrigan a suavizar e matizar a ríxida 
dicción do número 2 do art. 44 da Lei 14/198681, no sentido que se deduce de tales 
razóns.

2) Saliéntase ademais que a disposición adicional duodécima da Lei de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común 
dispón claramente que a responsabilidade derivada dos danos e perdas causados por 
ou con ocasión da asistencia sanitaria prestada polos centros sanitarios concertados 
coa Seguridade Social, dará lugar á tramitación administrativa prevista na devandita 
lei, «e corresponderá a súa revisión xurisdicional á orde contencioso-administrativa en 
todo caso». E é obvio que este tratamento da responsabilidade dos centros sanitarios 
concertados reforza e consolida a postura exposta no razoamento xurídico precedente, 
dado que estes centros, en numerosos casos, presentan un claro carácter privado.

81 Cfr. o art. 44.2: «O Sistema Nacional de Saúde é o conxunto dos servizos de saúde da Administración do 
Estado e dos servizos de saúde das comunidades autónomas nos termos establecidos nesta lei».
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3) Confirman a tese que vimos mantendo, en harmonía coa decisión adoptada pola 
sentenza recorrida, as seguintes puntualizacións: a) Segundo prescribe o art. 68.4 da 
Lei xeral da Seguridade Social, «os ingresos que as mutuas obteñan como consecuencia 
das primas de accidentes de traballo (...), así como os bens mobles e inmobles en 
que poidan investir os devanditos ingresos, forman parte do patrimonio da Seguridade 
Social e están afectados ao cumprimento dos fins desta»; b) A titularidade deste 
patrimonio corresponde á Tesourería Xeral da Seguridade Social (art. 81.1), os bens 
e dereitos que o integran son inembargables (art. 85), e para o seu alleamento, agás 
certos casos puntuais, é necesaria «a oportuna autorización do Ministerio de Traballo 
e Seguridade Social» (art. 83); c) O Ministerio de Traballo posúe «as facultades de 
dirección e tutela sobre as mutuas» (art. 71), e é este organismo quen aproba os seus 
estatutos e autoriza a súa «constitución e actuación» (art. 72.1) e pode retirar tal 
autorización cando exista base legal para iso (art. 72.2); d) É certo que cada mutua de 
accidentes de traballo conserva a propiedade dos bens que integran o seu patrimonio 
histórico, mais este patrimonio histórico «áchase igualmente afectado ao fin social 
da entidade» e suxeito á tutela do Ministerio de Traballo a que se refire o art. 71 da 
Lei xeral de Sanidade (art. 68.4 desta lei), e ademais non cabe establecer de antemán 
que a responsabilidade patrimonial de que tratamos se faga efectiva exclusivamente 
sobre ese patrimonio histórico; e mesmo, aínda que así fose, non por iso quedaría 
desvirtuada a argumentación esgrimida no razoamento xurídico anterior.

b) Auto da Sala de Conflitos de Competencia do Tribunal Supremo do 29 de xuño 
de 2007, sobre a consideración da función das mutuas como unha responsabilidade 
dos poderes públicos, ditada no conflito n.º 8/2007. A doutrina do Tribunal Supremo 
é uniforme á hora de declarar que a orde xurisdicional contencioso-administrativa 
é a competente para coñecer as reclamacións de responsabilidade patrimonial por 
deficiente prestación da asistencia sanitaria das mutuas, por considerar que as 
prestacións de asistencia sanitaria que satisfan as mutuas forman parte das prestacións 
do Sistema Nacional de Saúde, e en consecuencia que resulta aplicable a disposición 
adicional duodécima da LRXPAC.

F1. (...) a reclamación formulada polo demandante relativa aos danos e perdas que 
considera derivados da asistencia sanitaria prestada por unha entidade colaboradora da 
Seguridade Social en tal condición, ha de entenderse comprendida nas previsións da 
disposición adicional duodécima da Lei 30/92, do 26 de novembro e, en consecuencia, 
a súa revisión xurisdicional corresponde á orde contencioso-administrativa.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 389-436

FRANCISCO REQUEJO GUTIÉRREZ424

Non é obstáculo para iso o carácter privado da mutua como asociación de empresarios, 
pois o que determina a atribución da competencia xurisdicional é a natureza da 
prestación sanitaria como parte dos servizos integrados no Sistema Nacional de Saúde 
e por iso a cargo dos poderes públicos, aínda cando a xestión se realice a través de 
concertos con entidades privadas, como expresamente se recolle na citada disposición 
adicional, e é de ter en conta que a entidade colaboradora queda suxeita a unha relación 
máis estreita coa Seguridade Social a través do Ministerio de Traballo, que tutela e 
dirixe a súa actividade, e que se reflicte no aspecto patrimonial en canto os ingresos que 
as mutuas obteñen como consecuencia das primas de accidentes de traballo achegadas 
a elas polos empresarios asociados, así como os bens mobles ou inmobles en que 
poidan investirse os devanditos ingresos, forman parte do patrimonio da Seguridade 
Social e están afectados ao cumprimento dos fins desta, que en definitiva e de maneira 
mediata asume a responsabilidade, en virtude desa relación de xestión, dirección e 
tutela plasmada legalmente e que se reflicte en aspectos substanciais da actividade da 
entidade colaboradora, que no esencial xa se indicaron antes82 (...)»

c) Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 
10 de decembro de 2009, sobre a función das mutuas como servizo público,  
ditada no recurso de casación n.º 1885/2008:

F3.3 (...) O feito de que as mutuas patronais sexan suxeitos privados non é obstáculo 
para que poidan ser obxecto de reclamacións no ámbito da responsabilidade patrimonial 
das administracións públicas, xa que realizan o seu labor prestando un servizo público 
por conta do Sistema Nacional de Saúde. 

Por iso, debe insistirse que en canto estas [as mutuas] teñen atribuída, en virtude das 
disposicións legais e regulamentarias máis arriba enumeradas, a colaboración coa 
Administración pública sanitaria na xestión da Seguridade Social das continxencias de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais, están sometidas ao mesmo réxime 
que as administracións públicas.

82 Véxase, no mesmo sentido, o Auto do 24 xuño de 2010 da Sala de Conflitos de Competencia do Tribunal 
Supremo (conflito n.º 6/2010).
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Lembremos que a xurisprudencia (por todas a STS do 27 de xuño de 2006, 18 de 
setembro de 2007, recurso de casación 1962/2002, con cita doutras sentenzas 
anteriores), para os fins do art. 106.2 da Constitución, homologou como servizo 
público toda actuación, xestión, actividade ou tarefas propias da función administrativa 
que se exerce, incluso por omisión ou pasividade con resultado lesivo.

En consecuencia, os particulares poderán reclamar polas lesións que sufran nos seus 
dereitos a consecuencia do funcionamento da asistencia sanitaria (art. 106.2 da CE) 
prestada polas mutuas patronais como entidades colaboradoras da Seguridade Social.

8. Comentario crítico da doutrina do Tribunal Supremo sobre o 
sentido e alcance da disposición adicional duodécima da Lei 30/1992, 
e consideración das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades 
profesionais da Seguridade Social como corporacións de dereito público

A disposición adicional duodécima da LRXPAC refírese á responsabilidade 
patrimonial das entidades, servizos e organismos do Sistema Nacional de Saúde 
para residenciar na xurisdición contencioso-administrativa o coñecemento das 
reclamacións que se deriven dela, e o art. 44.1 da Lei xeral de Sanidade establece 
que todas as estruturas e servizos públicos ao servizo da saúde integrarán o Sistema 
Nacional da Saúde. Ora ben, a operatividade de ambas as normas está supeditada, 
polo que aos servizos sanitarios das mutuas se refire, a que efectivamente se leve a 
cabo a integración deses servizos das mutuas no Sistema Nacional de Saúde, o que 
xa dixemos que o punto 2 da disposición final terceira da Lei 14/1986 condiciona a 
que o Goberno dite un real decreto de integración, o cal até a data non se ditou, nin 
sequera tras a aprobación do Real decreto 1630/2011, do 14 de novembro83, polo 
que se regula a prestación de servizos sanitarios e de recuperación polas mutuas 
de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.

Por tanto, o que establece o art. 44.1 da Lei 14/1986 non pode ser argumento para 
aplicar ás mutuas a disposición adicional duodécima da LRXPAC, e tampouco 

83 BOE do 22 de novembro. 
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xustifica a aplicación normativa de que se trata o feito de que o INSS poida ser 
responsable subsidiario das prestacións que están a cargo dunha mutua. Esta 
responsabilidade existe por ser o INSS a entidade sucesora das obrigas do Fondo de 
Garantía de Accidentes de Traballo, non porque sexa responsable das prestacións 
a cargo dunha mutua, nin porque teña a titularidade sobre as actividades que as 
mutuas realizan. 

No caso de que unha mutua sexa responsable dunha prestación, esta non é 
aboada aos traballadores pola entidade xestora, senón pola mutua (art. 95.5 da 
Lei de 1966), e se a mutua incumpre, a prestación é aboada aos traballadores 
pola entidade xestora ou outro servizo, non como responsable da prestación senón 
como responsable da xestión dun fondo de garantía (para o caso de insolvencia da 
mutua). O mesmo ocorre no tocante ás empresas que colaboran na xestión.

En relación cos centros concertados que xestionan prestacións de asistencia 
sanitaria dentro do Sistema Nacional da Saúde, a súa situación xurídica é diferente 
da que corresponde ás mutuas. Os centros concertados non teñen a titularidade da 
actividade que realizan, que corresponde á administración que lles encomenda a 
xestión do servizo. En cambio, as mutuas posúen a titularidade das actividades 
que realizan, por determinación expresa do ordenamento xurídico. Alén disto, 
no caso da xestión indirecta dos servizos públicos polos suxeitos privados, a 
responsabilidade pode ser da Administración ou do/a contratista en función de a 
quen se considere causante da lesión84. No caso das mutuas, a responsabilidade 
só pode atribuírselles a elas e non á Administración, que non conta con ningunha 
titularidade sobre a actividade que realizan.

84 Sobre este tema véxase a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 24 de 
maio de 2007, ditada no recurso n.º 5950/2003, sobre responsabilidade patrimonial das administracións públicas; 
danos e perdas como consecuencia da execución de contrato de obras; e responsabilidade do contratista. Véxase 
tamén a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 21 de novembro de 2007, 
ditada no recurso n.º 9881/2003, sobre responsabilidade da Administración; carácter obxectivo predicable exclu-
sivamente da responsabilidade da Administración, mais non da dos privados intervenientes que ha de axuizarse 
segundo o réxime culpabilístico da responsabilidade en dereito privado.
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No caso das entidades concertadas coa Administración, di a sentenza da Sala do 
Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional do 26 de febreiro de 2003, 
ditada no recurso n.º 230/2001, que actúan «por conta e encargo dela, en calidade 
de axente(s) seu(s), e para os efectos da reclamación por responsabilidade debe 
entenderse que é a Administración mesma». Na Sentenza do 23 de abril de 2008, 
ditada no recurso de casación n.º 2911/2003, que resolve o recurso interposto 
contra a anterior sentenza, sinala o seguinte:

F2. (...) a existencia dun concerto entre a clínica privada e o órgano competente da 

Administración sanitaria pública, permite coñecer a esta xurisdición unha reclamación 

dirixida a obter compensación polos danos e perdas por parte da Administración, pois 

como se deduce da nosa sentenza do 24 de maio de 2007, na deficiente prestación 

sanitaria realizada por unha entidade que mantiña un concerto de asistencia sanitaria 

coa Administración sanitaria pública, ao tratarse dunha asistencia sanitaria prestada 

con base en tal concerto, non se exclúe de ningún modo a existencia dunha posible 

responsabilidade da Administración sen que caiba apreciar a alegada falta de 

xurisdición, posto que se trataba de impugnar un acto desestimatorio presunto dunha 

reclamación derivada de responsabilidade da Administración. (...)

(...) ha de entenderse con carácter xeral que os actos realizados en virtude de (...) 

concerto pola entidade privada vinculan a Administración do Estado e, con iso, 

a reclamación dirixida fronte ás devanditas entidades, en boa lóxica e con base 

nos principios da boa fe e da interdición de criterios obstativos ao exercicio da 

acción, fundamentalmente cando da interpretación contraria se derivaría unha  

prescrición, obrigan a concluír que o criterio máis acorde coa esixencia de xustiza e 

con aqueles principios é entender que a reclamación dirixida ao ente concertado, na súa 

condición de representante ou mandatario da sanidade pública no exercicio das súas 

funcións, debe ter os mesmos efectos que a efectuada á Administración pública e, en 

consecuencia, os requirimentos efectuados á devandita entidade, á cal a Administración 

encomenda a asistencia sanitaria, teñen efectos interruptivos da prescrición.

A iso non é obstáculo a vixencia da disposición adicional 12.ª [da LRXPAC] (...) na 

modificación introducida no ano 1999, posto que non contén unha modificación do 

que viña sendo doutrina tradicional desta sala en relación co concerto en materia de 
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asistencia sanitaria, como se deduce da Sentenza do 24 de maio de 2007 que cita 

ademais a do 3 de xullo de 2003 e o 20 de febreiro de 2007, porque se nalgunha 

ocasión se considerou excluída de responsabilidade a Administración sanitaria malia a 

existencia do concerto foi, precisamente, en función de que o concreto servizo sanitario 

determinante da responsabilidade, como era a prestación de transporte en ambulancia, 

era servizo alleo ao concerto que unía a entidade transportista co INSALUD como 

decidimos na Sentenza do 30 de xaneiro de 2007 ao resolver o recurso 8384 de 2002 

(...).

Por último, polo que se refire ao carácter público dos bens con que as mutuas 
levan a cabo a súa actividade (arts. 68.4 e 81.1 da LXSS) e ao sometemento da súa 
actividade á dirección e tutela do Ministerio de Traballo (art. 71 da LXSS), trátase 
de aspectos que o que fan é afirmar o carácter público das funcións que realizan as 
mutuas como suxeitos privados.

E é este punto relativo a que as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades 
profesionais da Seguridade Social realizan funcións públicas, o único que ao meu 
xuízo xustifica o seu sometemento á orde xurisdicional contencioso-administrativa.

Ao meu entender, o carácter público da asistencia sanitaria que prestan as mutuas 
deriva da súa inclusión no réxime público de seguridade social (art. 41 da CE), 
en que as actividades de seguridade social se configuran como unha función do 
Estado (art. 2.2 da LXSS), e de aí que haxa que atribuír o carácter de función 
pública realizada por suxeitos privados ás actividades que realizan as mutuas 
como entidades que colaboran na xestión da Seguridade Social. Esta posibilidade 
de que os suxeitos privados poidan realizar funcións públicas aparece recoñecida 
pola doutrina do Tribunal Constitucional na Sentenza 67/1985, do 24 de maio, 
segundo a cal (F3.b), un dos problemas do estado social e democrático de dereito 
é determinar en que medida pode o Estado organizar a súa intervención nos 
diversos sectores da vida social a través da regulación de asociacións privadas de 
configuración legal, ás cales confire o exercicio de funcións públicas de carácter 
administrativo relativas a todo un sector85.
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Nesta sentenza o Tribunal Constitucional non exclúe a utilización desta vía se 
se xustifica como unha medida necesaria para a consecución de fins públicos, 
correspondendo ao Estado a regulación do exercicio das funcións públicas da forma 
máis conveniente para a consecución do interese xeral (F4.c). A configuración 
destas asociacións a que a lei atribúe o exercicio de funcións públicas xustifica que 
se esixan determinados requisitos para a súa constitución, dado que só existen na 
medida e co alcance previsto na lei.

Todo o que nesta sentenza se di a respecto da posibilidade de que os suxeitos 
privados efectúen funcións públicas (deixando á marxe todas as cuestións relativas 
ao dereito de asociación) entendo que pode aplicarse ao tipo de asociacións que 
son as mutuas, e tamén ás empresas que colaboran na xestión da Seguridade 
Social, porque a teor do art. 41 da CE é posible (por non prohibilo) que o Estado 
poida organizar a través destes suxeitos privados a súa intervención no ámbito 
da Seguridade Social atribuíndolles funcións públicas. Deste modo, o Estado, 
por establecerse no art. 41 da CE que a actividade de seguridade social ten que 
suxeitarse a un réxime público, asume esta actividade como propia e intervén nela 

85 Este fenómeno cómpre distinguilo dos supostos conceptuados como servizos públicos impropios, en que se 
produce unha regulamentación de actividades privadas consideradas de interese xeral, mais que en absoluto se 
corresponden co exercicio dunha función pública por non se tratar de actividades que o Estado asumise como 
propias.

Véxase sobre este tema a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 28 de 
xaneiro de 2010, ditada no recurso. nº 2056/2007:

F3. (...) xunto ao fenómeno de asunción de actividades por parte das administracións públicas a través 
da publicatio, como garantía formal do administrado, aparece o de intervención pública destas, porque a 
Administración, considerando que teñen interese xeral, procede a establecer un marco xeral de referencia, 
dentro do cal os servizos se prestan con control e vixilancia dos poderes públicos.

Este fenómeno de regulamentación de actividades ten lugar tanto a respecto de servizos públicos concorrentes 
como de servizos privados, mais de interese público (...).

O proceso de regulamentación de actividades privadas de interese xeral que, como acabamos de ver, ten 
un exemplo característico na do transporte por medio de taxi, fixo que a doutrina e a xurisprudencia deste 
Tribunal Supremo a cualificase como servizo público impropio ou virtual cuxa prestación implica unha 
relación de suxeición especial coa Administración, a cal regula o réxime de licenzas, dereitos, obrigas 
e incluso sancións (estas últimas deron lugar a diversas sentenzas desta sala referidas especialmente ao 
principio de legalidade).
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non só a través da súa propia organización instrumental, a Administración pública, 
mais tamén a través de suxeitos privados aos cales atribúe o exercicio de funcións 
públicas de carácter administrativo relativas a un sector da vida social. Isto supón 
que as actividades de seguridade social que levan a cabo os suxeitos privados son 
funcións públicas en materia de seguridade social e non se confunden coas que 
poida realizar a Administración, e non implica que a Administración sexa titular 
destas, e iso sen prexuízo de que o Estado, a través da Administración, poida 
realizar funcións de vixilancia e control das actividades dos suxeitos privados, por 
tratarse actividades sometidas a un réxime público86.

De acordo con esta formulación, entendo que non debe existir ningún obstáculo 
en conceptuar ou atribuír ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades 
profesionais da Seguridade Social a natureza de corporacións de dereito público 
atendendo exclusivamente ás funcións públicas que realizan e a que é esta a 
calidade que adquiren as asociacións privadas a que o poder público concede 
facultades exorbitantes polos fins públicos que perseguen87.

Se isto se acepta, a posibilidade de demandar as entidades desta natureza ante a 
xurisdición contencioso-administrativa aparece legalmente prevista no art. 2.c), 
da LRXCA, segundo o cal: «A orde xurisdicional contencioso-administrativa 
coñecerá as cuestións que se suscitaren en relación con: (...) c) Os actos e 
disposicións das corporacións de dereito público, adoptados no exercicio de 
funcións públicas».

86 As funcións cualificadas como servizo público quedan colocadas nunha especial relación de dependencia 
dos poderes públicos con independencia de cal for o título (autorización, concesión etc.) que fai posible a súa 
prestación (Sentenza do Tribunal Constitucional 35/1983, FD 3).

87 Véxase neste sentido a definición de corporacións de dereito público que dá o maxistrado Fernando Garrido 
Falla na epígrafe 2 do voto particular que emite na Sentenza do Tribunal Constitucional 11/2002, do 17 de 
xaneiro. Véxase tamén a doutrina que sobre as corporacións de dereito público contén a Sentenza do 1 de 
xaneiro de 2011 ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo no recurso de casación 
n.º 5670/2006.
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9. Procedemento administrativo de responsabilidade patrimonial

A acción de responsabilidade patrimonial da Administración pública, que en 
esencia só pode ter carácter extracontractual e derivarse dun dano causado polo 
funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos (art. 139.1 da LRXPAC) 
esixe a tramitación do correspondente expediente administrativo e a súa resolución 
polo órgano competente (art. 142 da LRXPAC)88.

No caso de exercitarse unha acción de responsabilidade patrimonial por deficiente 
prestación de asistencia sanitaria fronte a unha mutua de accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais da Seguridade Social, hai que partir do feito de que estas 
entidades teñen, conforme ao art. 2.2 do Real decreto 1993/1995, que aproba o 
Regulamento de colaboración na xestión das mutuas, personalidade xurídica propia 
e capacidade para realizar toda clase de actos e contratos ou exercitar dereitos 
ou accións, o que comporta tamén a capacidade para contraer obrigas (art. 38 do 
Código civil).

Ao ter atribuídas as mutuas a función pública de prestación do servizo sanitario da 
Seguridade Social a respecto dos traballadores das empresas a elas asociadas polas 
continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, o que neste 
traballo se sostén é que en relación co exercicio desta función hai que atribuír ás 
mutuas a natureza de corporacións de dereito público. 

A norma regulamentaria que regula a actuación das mutuas é a contida no xa citado 
Real decreto 1993/1995, que establece a existencia dunha serie de órganos de 
goberno coas competencias que lles atribúan os estatutos. No tocante a este réxime 
xurídico, hai que entender que conforme ao art. 142.2 da LRXPAC, a reclamación 
de responsabilidade patrimonial fronte a unha mutua debe resolvela a propia mutua 

88 Sobre o desconcerto que supón identificar as mutuas coa Administración, véxase a Sentenza da Sala do Con-
tencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 30 de setembro 2009, no recurso n.º 263/2008: a reclamación 
de responsabilidade patrimonial pola asistencia sanitaria prestada por unha mutua preséntase ante o INSALUD, 
remítese á comunidade autónoma e logo ao INSS. Ao final desestímase por silencio. 
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a través do órgano de goberno que estatutariamente teña atribuída esa competencia, 
seguindo o procedemento administrativo previsto no Real decreto 429/1993, polo 
que se aproba o Regulamento dos procedementos das administracións públicas 
en materia de responsabilidade patrimonial, que establece tamén o procedemento 
para seguir nos casos de responsabilidade concorrente de varias administracións 
públicas.

A resolución que se dite no procedemento administrativo de responsabilidade 
patrimonial pon fin á vía administrativa conforme ao art. 142.6 da LRXPAC, e 
poderá interporse contra ela un recurso contencioso-administrativo.

Malia anterior, a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal 
Supremo do 10 de decembro de 2009, ditada no recurso de casación n.º 1885/2008, 
sobre a base da concepción, ao meu xuízo errónea, de que os servizos sanitarios 
das mutuas están integrados no Sistema Nacional de Saúde, dá a entender na 
epígrafe 3 do fundamento de dereito 3 que a competencia para resolver en vía 
administrativa as reclamacións de responsabilidade patrimonial das mutuas por 
deficiente prestación de asistencia sanitaria corresponde á comunidade autónoma 
que teña transferidas as funcións e servizos do INSALUD, o que a xuízo do 
Tribunal Supremo comporta, aínda que nada se diga expresamente, que tamén leva 
aparellado o control sobre as actividades sanitarias das mutualidades integradas 
na Seguridade Social ao formar parte do Sistema Nacional de Saúde.

Nunha sentenza posterior con data do 25 de maio de 2011, ditada no recurso 
de casación n.º 6163/2006, a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal 
Supremo reitera no fundamento de dereito 2 que: «(...) a xurisprudencia deste 
Tribunal Supremo (...) afirmou que a Administración pública sanitaria, e non 
só a estatal, senón tamén a autonómica correspondente unha vez producido 
o traspaso de funcións nesa materia, responde patrimonialmente das lesións 
antixurídicas producidas pola asistencia sanitaria prestada, ben polas mutuas de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais, ben polos centros médicos, 
aínda sendo privados, a que estas derivaren o paciente (por todas, pode verse esa 
xurisprudencia na Sentenza do 10 de decembro de 2009, ditada no recurso de 
casación n.º 1885/2008)».
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Ultimamente a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo ditou 
dúas sentenzas, a do 26 de outubro de 2011, ditada no recurso de casación para 
unificación de doutrina n.º 388/2009, e a do 17 de xullo de 2012, ditada no recurso 
de casación n.º 4152/2011, cuxa doutrina é a seguinte:

A responsabilidade patrimonial pola deficiente asistencia sanitaria prestada polas 
mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social 
debe ser esixida a elas, de forma que se se demostra a existencia do nexo causal 
entre a asistencia prestada e o dano producido, e o mesmo é antixurídico, de modo 
que o prexudicado non ten o deber xurídico de soportalo, a mutua demandada debe 
responder polas consecuencias do dano producido facendo fronte á indemnización que 
corresponder, sen que poida condenarse por iso a Administración competente para a 
vixilancia do funcionamento do sistema sanitario, ben sexa a comunidade autónoma 
correspondente ou o INSALUD, hoxe INGESA, mais en ningún caso o INSS. 

Así resulta da xurisprudencia desta Sala e Sección da que son boa mostra sentenzas 
como as de 10 de decembro de 2009, recurso de casación n.º 1885/2008, ou 25 de maio 
de 2011, recurso de casación n.º 6163/2006.

Así, na primeira delas afirmamos que: «O feito de que as mutuas patronais sexan 
suxeitos privados non é obstáculo para que poidan ser obxecto de reclamacións no 
ámbito da responsabilidade patrimonial das administracións públicas, xa que aquelas 
realizan o seu labor prestando un servizo público por conta do Sistema Nacional de 
Saúde».

Por iso, debe insistirse que en canto estas [as mutuas] teñen atribuída, en virtude das 
disposicións legais e regulamentarias máis arriba enumeradas, a colaboración coa 
Administración pública sanitaria na xestión da Seguridade Social das continxencias de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais, están sometidas ao mesmo réxime 
que as administracións públicas.

Lembremos que a xurisprudencia (por todas as SSTS do 27 de xuño de 2006, 18 de 
setembro de 2007, recurso de casación n.º 1962/2002, con cita doutras sentenzas 
anteriores) para os fins do art. 106.2 da CE, homologou como servizo público toda 
actuación, xestión, actividade ou tarefas propias da función administrativa que se 
exerce, incluso por omisión ou pasividade con resultado lesivo.
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En consecuencia, os particulares poderán reclamar polas lesións que sufriren nos seus 
dereitos a consecuencia do funcionamento da asistencia sanitaria (art. 106.2 da CE) 
prestada polas mutuas patronais como entidades colaboradoras da Seguridade Social.

10. Competencia obxectiva e territorial dos órganos da xurisdición 
contencioso-administrativa para coñecer as reclamacións de responsa-
bilidade patrimonial das mutuas de accidentes de traballo e enfermi-
dades profesionais da Seguridade Social

A competencia obxectiva dos órganos da orde xurisdicional contencioso- 
-administrativa vén determinada no art. 7 e seguintes da LRXCA, en que se 
establece nalgúns casos en función do ámbito territorial a que estende a súa 
competencia o órgano que ditase o acto ou cuxa actuación se impugne.

En relación coas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais 
da Seguridade Social cómpre apuntarmos que aínda que poden realizar a súa 
actividade de colaboración coa Seguridade Social en todo o territorio do Estado 
(art. 2.2 do Real decreto 1993/1995), a súa competencia esténdese tan só a aquelas 
partes do territorio onde efectivamente exerzan as súas funcións, polo que non se 
pode falar de que as mutuas teñan un ámbito territorial de actuación coincidente 
co de todo o Estado.

A consecuencia que se deriva diso é que ao ter que atribuír natureza pública ás 
mutuas a respecto das funcións de asistencia sanitaria que realizan, e non exerceren 
estas a súa competencia en todo o territorio do Estado, a norma que determina a 
competencia obxectiva dos órganos da xurisdición contencioso-administrativa é 
a contida no art. 8.3 da LRXCA, segundo o cal: «Os xulgados do contencioso-
administrativo coñecerán, en única ou primeira instancia (...) os recursos que se 
deduciren (...) contra os actos dos organismos, entes, entidades ou corporacións 
de dereito público, cuxa competencia non se estender a todo o territorio nacional».

Desta competencia dos xulgados do contencioso-administrativo exceptúanse polo 
mesmo precepto os actos de contía superior a 60000 € ditados pola Administración 
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periférica do Estado e os organismos públicos estatais cuxa competencia non 
se estenda a todo o territorio nacional, mais esta parte do precepto non resulta 
aplicable ás mutuas por non seren entidades pertencentes á Administración 
periférica do Estado nin organismos públicos estatais, isto é, ningún dos que 
considera o art. 43 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento 
da Administración xeral do Estado (organismos autónomos, entidades públicas 
empresariais e axencias estatais).

Polo que se refire á competencia territorial dos xulgados do contencioso- 
-administrativo en materia de responsabilidade patrimonial, esta vén determinada 
pola regra 2.ª do art. 14.1 da LRXCA segundo a cal: «Cando o recurso teña 
por obxecto actos das administracións públicas en materia de responsabilidade 
patrimonial, persoal, propiedades especiais e sancións será competente, a elección 
do demandante, o xulgado ou o tribunal en cuxa circunscrición teña aquel o seu 
domicilio ou se ache a sede do órgano autor do acto orixinario impugnado».

Malia o que se acaba de sinalar, a Sala do Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Supremo, na Sentenza do 16 de outubro de 2007, ditada ao resolver a 
cuestión de competencia n.º 2/2007 presentada por dous xulgados do contencioso-
-administrativo que se declararon incompetentes para coñeceren dunha 
reclamación de responsabilidade patrimonial fronte a unha mutua, sostén que a 
competencia obxectiva e territorial corresponde ao tribunal superior de xustiza 
en cuxa circunscrición se producise o acto médico de que derive a esixencia de 
responsabilidade patrimonial89. Así, segundo esta sentenza:

FD 1. (...) atribuída a esta xurisdición o coñecemento da responsabilidade patrimonial 
das entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, foren estatais ou 
autonómicos, así como das demais entidades, servizos e organismos do Sistema 

89 Esta doutrina sobre a determinación da competencia obxectiva e territorial seguiuse en todos os casos. Véxase 
a modo de exemplo a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional do 23 de abril 
de 2008, ditada no recurso de apelación n.º 276/2007; e a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Supremo do 22 de xullo de 2010, ditada ao resolver a cuestión de competencia n.º 90/2009
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Nacional de Saúde e dos centros sanitarios concertados con elas, polos danos e perdas 
causados por ou con ocasión da asistencia sanitaria, e as correspondentes reclamacións, 
ex disposición adicional duodécima da Lei 30/1992, correspóndenos determinar o 
órgano xudicial que ten atribuída a competencia obxectiva e territorial ao respecto. (...)

FD 3. A competencia para coñecer os recursos interpostos contra a denegación das 
entidades que colaboran ou están concertadas co Sistema [Nacional] de Saúde, en 
relación coas reclamacións sobre danos e perdas producidos con ocasión da asistencia 
sanitaria, corresponde ás salas do contencioso-administrativo dos tribunais superiores 
de xustiza, ex art. 10.1.j) da LXCA. Tendo en conta que as mutuas son asociacións de 
empresarios que, debidamente autorizadas polo Ministerio de Traballo e Seguridade 
Social, teñen por obxecto colaborar, baixo a dirección e tutela de devandito ministerio, 
na xestión de continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais 
do persoal ao seu servizo, sen ánimo de lucro, e por tanto, non poden considerarse 
entidades de dereito público nin organismos públicos, nin, en fin, entidades pertencentes 
ao sector público estatal, como esixen os arts. 8.3 e 9.c) da LXCA, para atribuír a 
competencia, respectivamente, aos xulgados do contencioso-administrativo ou aos 
xulgados centrais da mesma orde xurisdicional. De maneira que se trata dun asunto 
non atribuído expresamente á competencia dos órganos desta orde xurisdicional, polo 
que ha de aplicarse a cláusula de cerre do indicado art. 10.1.j) da LXCA [agora art. 
10.1.m)] (...).

FD 5. A competencia territorial, por outro lado, debe corresponder á Sala do 
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Valencia, a teor 
do disposto no art. 14.1.1.ª da LXCA, sen que poida equipararse o domicilio social 
da mutua ante a que se presenta a reclamación coa sede do órgano administrativo 
da indicada regra primeira do citado art. 14.1 da LXCA. Debemos significar que a 
colaboración que prestan as mutuas co sistema sanitario nos termos antes expostos 
non pode determinar a alteración da distribución territorial do Estado, e atribuír a 
un tribunal superior –diferente do lugar onde se produciu a prestación sanitaria pola 
que se reclama– a competencia para coñecer tales reclamacións por responsabilidade 
patrimonial derivadas dunha prestación sanitaria realizada nun centro dunha mutua 
situado noutra comunidade autónoma, cando a devandita comunidade ten asumidas 
as competencias en materia de sanidade. Para estes efectos, é indiferente que se trate 
da aplicación de normas estatais, como vén declarando esta sala cunha reiteración que 
escusa cita, en relación coa aplicación do foro electivo previsto na regra segunda do 
citado art. 14.1 da LXCA.
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Resumo

Esta concreta modalidade procesual, que xa regulaba a Lei de procedemento laboral 
(LPL), foi modificada pola Lei reguladora da xurisdición social (LXS). Así, o proceso 
de impugnación de sancións continúa regulado nos arts. 114 e 115 da LXS. O primeiro 
deles mantén a redacción primixenia da LPL; o segundo, en cambio, contén moitas e 
importantes novidades.

Palabras chave: Lei de procedemento laboral, Lei reguladora da xurisdición social, 
procedemento de impugnación de sancións.

Abstract

This legal process, already regulated by the Labour Procedure Act, has been amended by 
the Social Jurisdiction Regulatory Act (SJRA). The process of impugnation of sanctions 
is still regulated in articles 114 and 115 of the SJRA. The first of them keeps the original 
editorial of the Labour Procedure Act; the second, on the other hand, contains many and 
important novelties.

Keywords: Labour Procedure Act, Social Jurisdiction Regulatory Act, Process of 
impugnation of sanctions.
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Coa publicación da Lei 36/2011, do 10 de outubro1, reguladora da xurisdición 
social (en diante LXS), a maioría das modalidades procesuais recollidas no Real 
decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de procedemento laboral (en diante LPL) sufriu unha profunda transformación. 
Aínda que a exposición de motivos da LXS fale de «continuidade no deseño 
procesual», o certo é que con ela se introducen no proceso social importantes 
reformas no antigo deseño da LPL.

Como non podía ser doutro modo, esa transformación afectou tamén ao proceso de 
impugnación de sancións, que continúa regulado nos arts. 114 e 115, mais agora 
da LXS. O primeiro de tales preceptos mantén a redacción primixenia da LPL; o 
segundo, en cambio, contén moitas e importantes novidades, pois foi amplamente 
modificado fronte ao seu homólogo anterior.

a) O prazo para impugnar a sanción

A primeira das tres epígrafes do artigo 114 da LXS establece como prazo para 
impugnar mediante demanda a sanción que lles fose imposta aos traballadores 
o de vinte días hábiles, que será de caducidade para todos os efectos, sen que 
deban computarse por iso mesmo sábados, domingos e festivos na sede do órgano 
xurisdicional, habida conta da remisión expresa que para tales efectos se fai ao art. 
103 da mesma lei.

Malia iso, non debe esquecerse que na Sentenza do Tribunal Supremo do 17 
de maio de 2010, recurso n.º 4042/2008, o Alto Tribunal deixou escrito que a 
xurisprudencia relativa á «fixación do dies a quo para o exercicio da acción nos 
supostos de despedimento non pode ser aplicada ao prazo de exercicio da acción 
de impugnación das sancións», xa que «a remisión que efectúa o artigo 114 (...) 
ao artigo 103 (...) se refire unicamente ao prazo para o exercicio da acción e non á 
fixación do dies a quo para o cómputo do devandito prazo», ao ser «esencialmente 
distintos os efectos que se seguen da execución da decisión de despedimento 

1 BOE do 11 de outubro de 2011.
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–extínguese a relación laboral e cesan as recíprocas obrigas de traballar e 
remunerar, ademais dos efectos [que produce] na esfera da Seguridade Social– 
que os que comporta a execución dunha sanción, pois, alén do diferente contido 
que poden ter as distintas sancións, a relación laboral subsiste con independencia 
de que se execute ou non a sanción e do momento en que a devandita execución 
se leve a cabo». A consecuencia máis inmediata de todo iso é que «a fixación 
do dies a quo para o exercicio da acción de impugnación de sanción terá que 
realizarse, atendendo ao momento en que tal acción puido exercitarse, tal como 
para determinados supostos establece o artigo 59.2 [do ET] e o 1969 do CC, sendo 
o devandito día aquel en que se comunica ao traballador a imposición da sanción».

b) A ocasional necesidade de expediente contraditorio

Tendo en conta a garantía de apertura de expediente contraditorio no suposto de 
sancións por faltas graves ou moi graves establecida no art. 68.1.a) do Estatuto dos 
traballadores2 a favor dos representantes unitarios dos traballadores, resulta lóxico 
que o art. 114.2 da LXS siga impondo aos empresarios, cando se impugnaren 
sancións por faltas graves ou moi graves aos traballadores coa condición de 
representantes legais ou sindicais, a obriga de achegar o expediente contraditorio 
en que fosen oídos os interesados e o comité de empresa ou os restantes delegados 
de persoal.

c) Os motivos de oposición á demanda

Do mesmo modo, e ao igual que sucede no proceso por despedimento, o art. 114.3 da 
LXS segue a esixir dos empresarios que proben a realidade dos feitos que motivaron 
a sanción dos traballadores, e non admite outros motivos de oposición en preito 
á demanda que os alegados no seu momento na necesaria comunicación escrita 
aos traballadores3. A única diferenza entre os procesos –que xa contiña a LPL– é 
que aquí, ademais da realidade dos feitos imputados, corresponde aos empresarios 
acreditar a súa entidade, ou o que é igual, «a procedencia da sanción imposta require 

2 Que o art. 10.3 da Lei orgánica de liberdade sindical estende aos delegados sindicais.
3 Conforme ao art. 58 do Estatuto dos traballadores, «a sanción de faltas graves e moi graves requirirá 
comunicación escrita ao traballador, en que constarán a data e os feitos que a motivan».
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(...), unha vez cumpridos os requisitos formais de validez esixidos, que queden 
acreditados os feitos motivadores e que tales feitos sexan integradores da causa que 
fundamenta a decisión sancionadora unilateral do empresario (...) [Isto é,] é precisa 
a demostración dos feitos motivadores da sanción, e que tales feitos acreditados 
sexan da necesaria entidade para integrar unha causa prevista como falta»4.

En palabras da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra do 3 de 
xaneiro de 2011, recurso n.º 306/2010, non cabe ningunha dúbida de que esa 
regra contida no art. 114.3 da LPL –agora LXS– recoñece aos empresarios 
«unha facultade xenérica, con algúns límites, (…) para sancionar o traballador 
en “virtude de incumprimentos laborais”, entre os que se encontran os da 
prestación básica de traballar, correspondendo ao empresario a elección entre as 
sancións que a norma sectorial estableza para as faltas dun mesmo grao, o que 
é unha facultade discrecional deste». Así mesmo, «o noso dereito sancionador, 
seguindo os principios de legalidade e tipicidade que caracterizan o dereito penal 
e a orde sancionadora administrativa, esixe, o que supón ao mesmo tempo unha 
garantía para o traballador, que as faltas e sancións estean tipificadas e que na 
súa imposición se cumpra o principio de proporcionalidade»; por tanto, «non 
só cómpre acreditar a realización dunha conduta, acción e omisión, senón que 
esa conduta debe estar tipificada como merecedora da sanción imposta». Así, é 
preciso ter en conta que, «aínda cando o incumprimento do traballador puido ser 
debido a causas independentes da súa vontade, o que elimina calquera compoñente 
de culpabilidade, acreditado o incumprimento e o prexuízo para a empresa é 
tamén imprescindible a acreditación da gravidade del e da proporcionalidade da 
adecuada cualificación da sanción elixida, para que poidan ser logo controladas 
xurisdicionalmente».

En fin, o art. 114.3 da LXS finaliza indicando que «as alegacións, probas e 
conclusións deberán ser realizadas polas partes na orde establecida para os 
despedimentos disciplinarios», o que nos remite necesariamente ao contido  
–tamén sen modificar– do art. 105.1 da LXS, en que se regula a posición das partes 
no xuízo inverténdose a orde de intervención procesual tradicional e ordinaria, ao 
se ordenar que tanto na fase de alegacións como na práctica da proba –incluída a 
fase de conclusións– sexan os empresarios os que expoñan as súas posicións en 
primeiro lugar e adopten así unha función acusadora.

4 Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía do 20 de setembro de 2007, recurso n.º 1437/2007.
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d) O contido da sentenza

Como xa se indicou, o art. 115 da LXS, con que finaliza a regulación adxectiva 
desta concreta modalidade procesual, sufriu en relación co antigo art. 115 da LPL 
importantes e profundas modificacións. A primeira delas tivo por destinatarios os 
xuíces do social, e a razón de que sexa así é sinxela: o art. 115 da LXS ocúpase 
agora de determinar especificamente cal debe ser o contido da sentenza que 
resolva o preito sobre infraccións e sancións laborais.

Trátase, en efecto, dun precepto cuxa función primordial (logo o seu contido desvela 
outras distintas) é a de proporcionar aos xulgadores as ferramentas necesarias 
para poderen decidir sobre o preito, en que se indican até catro posible solucións 
ás demandas formuladas nos procesos sobre impugnación de sancións. Así, a 
parte dispositiva da sentenza pode en primeiro lugar (e nisto non variou a norma) 
confirmar a sanción, mais para iso é necesario que o/a empresario/a «acreditase o 
cumprimento das esixencias de forma e a realidade do incumprimento imputado 
ao traballador, así como a súa entidade, valorada segundo a graduación de faltas 
e sancións prevista nas disposicións legais ou no convenio colectivo aplicable».

Como se pode ver, a esixencia legal –que na LXS non variou, insistimos, en 
relación coa súa predecesora– céntrase en acreditar tres aspectos, a saber: 1.º) o 
cumprimento formal do art. 58.1 do Estatuto dos traballadores, isto é, a existencia 
dunha comunicación escrita aos traballadores da sanción en que consten a data 
e os feitos que a motivan; 2.º) a realidade dos feitos imputados na comunicación 
escrita; e 3.º) a entidade deses feitos, valorada segundo a graduación prevista na 
norma sancionadora aplicable.

A norma, pois, esixe aos xuíces apreciar, alén da realidade dos feitos imputados 
e a súa comunicación en forma aos traballadores, a correcta tipificación destes 
elementos. Así, se os feitos non se comproban, ou non alcanzan a cualificación de 
incumprimento laboral, o acto de imposición da sanción resultará enteiramente 
ilícito. Igualmente a ilicitude da conduta sancionadora pode sosterse en caso de que 
a entidade do incumprimento, valorada segundo a graduación de faltas e sancións 
prevista nas disposicións legais e no convenio colectivo aplicable, non se acredite 
no preito. Iso impón aos empresarios, no exercicio da súa potestade sancionadora 
(que, obviamente, non é libre e discrecional), a obriga de se someteren aos principios 
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ordenadores do procedemento sancionador –así de inescusable observancia– e que 
actúan como límites infranqueables da súa potestade sancionadora, moi en particular, 
os de legalidade, tipicidade e proporcionalidade, este último no sentido de que se 
debe gardar a debida adecuación entre a gravidade da infracción e a sanción aplicada 
valorando todas as circunstancias que interveñan.

Debe indicarse, non obstante, que non todos os principios ordenadores do 
procedemento (administrativo) sancionador resultan invocables no ámbito laboral. 
O paradigma da devandita excepción á regra xeral é o principio constitucional da 
presunción de inocencia, tal e como demostra a Sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Cataluña do 20 de outubro de 2009, recurso n.º 955/2009. Aínda que 
esta sentenza non nega que «na medida en que a existencia dun incumprimento 
laboral é un requisito imprescindible para que o exercicio do poder disciplinario se 
encadre dentro duns canais lícitos (...), será normal que para confirmar a sanción 
(...) no proceso se esixa a comprobación da realidade dos feitos imputados ao 
traballador, e a súa entidade, extremos estes cuxa proba corresponderá ao 
empresario», o que pola súa vez entraña «a prohibición absoluta de recorrer a 
medidas disciplinarias sen base nun incumprimento previo ponderado en toda a 
súa extensión, o que á súa vez se traduce nun postulado que busca favorecer unha 
interpretación restritiva das normas disciplinarias», debendo graduarse a sanción 
«sobre a base de establecer [unha] adecuada proporcionalidade coa falta cometida, 
valorando as circunstancias obxectivas e subxectivas a prol da máis perfecta 
individualización e tomando en consideración tanto os feitos imputados como os 
anteriores, coetáneos e posteriores que contribúan a esclarecer a intencionalidade 
do interesado, todo iso baixo unha interpretación restritiva das normas pola súa 
índole disciplinaria». O xuíz, daquela, «deberá crearse a convicción certa e segura 
da existencia dun incumprimento laboral, así como da entidade da sanción. En 
tanto que o exercicio do poder disciplinario reflicte un desequilibrio extra á, de 
seu, posición desigual das partes, o xuíz deberá cargarse de todas as cautelas 
posibles para confirmar o incumprimento, reparando en todas as circunstancias 
presentes no caso». 

Pese a todo, malia esta aparencia, o certo é que a sentenza do Alto Tribunal 
catalán conclúe que «o dereito fundamental á presunción de inocencia non pode 
alegarse no ámbito das relacións laborais (...). En efecto, cando o empresario 
sanciona (...) unha conduta do traballador constitutiva de incumprimento grave 
e culpable da relación contractual, non se acha en xogo, en puridade, a inocencia 
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ou culpabilidade do traballador (...), nin, en consecuencia, a actividade probatoria 
producida no proceso laboral emprendido fronte ao acto extintivo se encamiña a 
destruír a presunción de inocencia garantida polo art. 24.2 da Constitución, senón, 
máis sinxelamente, a xustificar o feito ou feitos causantes (...) e a súa atribución 
ao traballador, e no que ao ámbito do laboral se refire é tomado en conta como 
presunción iuris tantum». En materia disciplinaria, xa que logo, «a presunción 
de inocencia avala o traballador no sentido de que corresponderá ao empresario 
demostrar a culpabilidade do incumprimento. Sobre este último caerá a carga de 
probar a realidade dos feitos, se acaso ao traballador desmontalos ou unicamente 
minoralos ao seu favor, e ao xuíz recorrer á actividade probatoria suficiente (...), 
[pois é] en quen, por outra parte, concorre a liberdade para a apreciación da proba».

O segundo dos posibles pronunciamentos da sentenza que resolva o preito sobre 
impugnación de sancións é a revogación total da sanción imposta aos traballadores. 
Arestora, conforme dispón o art. 115.1.b) da LXS, os xulgadores deben revogar 
a sanción cando: 1.º) non fose probada a realidade dos feitos imputados ao 
traballador; e 2.º) os feitos acreditados non sexan constitutivos de falta.

Como sucede nos supostos de despedimento disciplinario, os empresarios 
atópanse obrigados aquí tamén a probaren os feitos obxecto da infracción, xa que 
en caso contrario os xuíces deberán revogar a sanción imposta aos traballadores. 
E no suposto contrario, isto é, cando determinados feitos alegados para xustificar 
a sanción quedasen acreditados, faise necesario que sexan constitutivos de falta, o 
que obriga os empresarios –xa o sabemos– a adecuaren o seu poder disciplinario 
aos principios sancionadores de tipicidade e legalidade.

En calquera dos dous supostos anteriores, o/a xuíz/a deberá revogar (a norma 
engade o epíteto «totalmente») a sanción imposta aos traballadores, e por como 
se expresa hoxe a LXS parece que só neses supostos concretos resultará posible 
revogar a sanción; porén, de se indagar un pouco na xurisprudencia laboral, pode 
percibirse unha certa tendencia dos tribunais da orde social da xurisdición cara a 
unha interpretación ampla do precepto, sobre todo naquelas ocasións en que se 
vulnera algún dos principios inspiradores do procedemento sancionador, de xeito 
que nestas ocasións se deixa un tanto de lado o precepto adecuado para iso, a 
saber, o art. 115.1.d) da LXS.



Un exemplo clarificador de todo iso proporciónao a Sentenza do Tribunal Superior 
de Xustiza de Madrid do 5 de novembro de 2010, recurso n.º 1205/2010, segundo 
a cal o contido do art. 115.1.b) da LXS «é tanto como afirmar que se non hai feitos 
que sustenten a sanción ou, unha vez acreditados, non son merecedores dela, a 
sentenza debe revogar a sanción imposta. Á mesma conclusión revogatoria debe 
chegarse se se vulnerou o principio de non bis in idem, ou se a infracción está 
prescrita (...). Finalmente debe revogarse totalmente a sanción cando se vulneran 
os principios de seguridade xurídica e boa fe, por exemplo, por condutas toleradas 
ou consentidas polo empresario, que exercita de maneira inesperada o seu poder 
disciplinario sen apercibimento previo».

Como novidade, agora o art. 115.1.b) da LXS introduce a seguinte apostila: 
«condenando o empresario ao pagamento dos salarios que deixasen de aboarse 
en cumprimento da sanción». Con iso, a norma está a presumir que a sanción leva 
aparellada a suspensión de emprego e soldo (por iso mesmo non estaría de máis 
nela un «no seu caso»), cando non debe ser sempre así necesariamente5. Ao meu 
modo de ver, o teor literal do precepto ten dúas consecuencias. A primeira delas 
sitúanos nun escenario nada tranquilizador, cando menos para os xuíces que deban 
resolver o preito. Poñámonos no suposto de que a sanción consista na suspensión 
do dereito a concorrer a concursos de ascensos. Se se impide ao/á traballador/a 
concursar aínda que conte con todos os requisitos necesarios para iso, que lle 
impide reclamar os salarios que tería cobrado se puidese optar ao posto de maior 
categoría de anularse a sanción?

A segunda desas consecuencias parte, agora si, do suposto de feito normativo: 
sancionouse o/a traballador/a coa suspensión de emprego e soldo. Neste caso, 
corresponderá á parte actora solicitar en demanda a condena ao/á empresario/a 
do pagamento dos salarios deixados de percibir, debendo proporcionar aos 
xulgadores, loxicamente, todos os datos necesarios para que poidan concretar a 
devandita condena na parte dispositiva da sentenza. Isto, pola súa vez, en nada 

5 Por exemplo, no V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia (DOG do 3 de 
novembro de 2008), entre as sancións que poden imporse por faltas moi graves están a inhabilitación temporal 
para o ascenso ou o traslado forzoso.
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impide que «no acto do xuízo oral as partes poidan discutir sobre a retribución que 
corresponde ao traballador sancionado (...), por tal motivo (...) se o importe supera 
os tres mil euros, deberá o órgano xudicial admitir o recurso de suplicación» 6.

A letra c) do art. 115 da LXS é a que considera a posibilidade de que a sanción 
sexa revogada só en parte. Como primeira novidade a norma esixe agora que en 
tal caso se produza un «análogo pronunciamento de condena económica polo 
período de exceso no seu caso»; é dicir, que o lexislador (aínda que xa utiliza 
a expresión «no seu caso») entende de novo que a revogación (parcial) viría ser 
a dunha sanción consistente na suspensión de emprego e soldo, e ademais que 
revogala en parte traería como consecuencia impola nun grao menor. En segundo 
lugar, antes a LPL limitábase a indicar que a sentenza podería revogar en parte a 
sanción «cando a falta cometida non fose adecuadamente cualificada», en cuxo caso 
os xuíces poderían «autorizar a imposición dunha sanción adecuada á gravidade 
da falta». Esta previsión legal –sempre en interpretación xudicial– viña supor, en 
primeiro lugar, que para revogar a sanción en parte era preciso «que, como di o 
precepto, a falta cometida non fose adecuadamente cualificada»7 .

Neste sentido, o art. 58 do Estatuto dos traballadores atribuía aos empresarios a 
facultade de imporen aos traballadores a sanción que estimasen máis apropiada, 
dentro da marxe que puidese establecer a norma reguladora do réxime de faltas e 
sancións, encadrando a conduta nalgún dos seus supostos e cualificando a conduta 
como falta leve, grave ou moi grave; e se «o xuíz coincide coa cualificación 
efectuada pola empresa haberá que declarar que a sanción é adecuada e non cabe 
que se rectifique a imposta, pois se (...) non se mantén dentro de tales límites e, 
ante unha sanción adecuada á gravidade da falta, declara que cómpre impor un 
correctivo distinto, está realizando un xuízo de valor que descualifica, máis que 
o acto do empresario, o cadro normativo sancionador, pois está expresando que 
algunhas das diversas sancións previstas para un nivel de gravidade son excesivas e 
non poden ser utilizadas polo empresario e isto supera a potestade revisora que as 
leis conceden ao xuíz»8 .

6 AleGre NueNo, M. (2012) «Las modalidades procesales» en Blasco Pellicer, A. e Goerlich Peset, J. M. (dirs.) 
La reforma del proceso laboral. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 304.
7 Sentenza do Tribunal Supremo do 27 de abril de 2004, recurso n.º 2830/2003.
8 Ídem.
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Cabía, pois, revogar a sanción en parte cando a falta non fose axeitadamente 
cualificada, mais o que non podían facer os xuíces era cambiar a tipificación da 
falta. Para iso, para poder revogar en parte a sanción facía falta entón, afirmaban 
os tribunais laborais, «que conste que se cumpriu coas formalidades legais na súa 
imposición, a existencia e comisión dos feitos polo traballador que constitúen 
unha falta disciplinaria que, no entanto, non foi cualificada adecuadamente»9 . 
Como se ve, a xurisprudencia laboral xa entendía que, á vista do disposto no 
art. 115.1.c) da LPL, a revogación parcial da sanción esixía necesariamente que 
os traballadores cometeran unha infracción laboral, mais unha cuxa cualificación 
fose errónea por excesiva, que debese merecer unha inferior. Pois ben, non 
contento coa interpretación xudicial, o lexislador considerou necesario acrecentar 
ao precepto –tras «adecuadamente cualificada»– o que segue: «mais [cando] os 
feitos constitúan infracción de menor entidade segundo as normas alegadas polas 
partes, de non ter prescrito a falta de menor gravidade antes da imposición da 
sanción máis grave».

Ao meu entender, a adición peca de innecesaria. Que os feitos –quizais fixo 
falta que a norma os adxectivara como «acreditados»– deban constituír unha 
infracción de menor entidade segundo a normativa alegada para poder revogar en 
parte a sanción xa viña sendo entendido así polos tribunais, que elaboraron unha 
consolidada doutrina ao respecto do disposto no art. 115.1.c) da LPL, baseada na 
necesidade de que para revogar en parte era necesario que se constatase a presenza 
dunha infracción laboral por parte dos traballadores e así quedase acreditado, 
resultando unicamente falida a actuación empresarial á hora de cualificar a falta.

Pola súa parte, a mención a que non tivese prescrito a falta de menor gravidade 
antes da imposición da sanción máis grave, en realidade, máis que pecar de 
innecesaria, o único que fai é complicar xuridicamente falando a lectura –e, como 
non, a interpretación– do precepto. A norma parece querer indicar agora que só 
cabe impor unha sanción menor tras revogar en parte a primixenia sanción, se no 
momento de se impor (non era mellor dicir «notificar»?) esta, a sanción que en 
realidade correspondía, non prescribise. Isto é o que, ao meu modo de ver «debeu 

9 Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 5 de novembro de 2010, recurso n.º 1205/2010.
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ser», mais o que en realidade significa é que só caberá sancionar de novo se non 
transcorreu o prazo de prescrición que o art. 60 do Estatuto dos traballadores prevé 
para as faltas leves, isto é, dez días, o que traerá como consecuencia a necesidade 
de «impor» a sanción antes deses dez días, sexa cal for o seu grao.

Non acaban aí as novidades que contén o art. 115.1.c) da LXS. Ao igual que sucede 
agora co despedimento, o antigo art. 115.1.c) da LPL admitía a posibilidade de 
que os xuíces autorizasen «a imposición dunha sanción adecuada á gravidade 
da falta». Agora engádese, ao igual que sucede nos supostos de despedimento 
disciplinario –e xa parece un mantra–, que a devandita autorización conta cun 
«prazo de caducidade dos dez días seguintes á notificación de sentenza firme», 
sendo «a decisión empresarial (...) revisable por instancia do traballador, no prazo 
igualmente de caducidade dos vinte días seguintes á súa notificación, por medio 
do incidente de execución da devandita sentenza previsto no artigo 238». Por iso, 
remitímonos ao xa expresado no seu momento.

A última das posibles respostas xudiciais á impugnación de sancións contena a 
letra d) do art. 115.1 da LXS, que, para non variar, foi igualmente modificada. 
Antigamente o precepto limitábase a indicar a posibilidade de declarar nula a 
sanción «se fose imposta sen observar os requisitos formais establecidos legal, 
convencional ou contractualmente, ou cando estes presenten defectos de tal 
gravidade que non permitan alcanzar a finalidade para a que foron requiridos». 
Existía, así, unha clara diferenza entre a nulidade e a revogación da sanción: 
mentres que a revogación total se refería ao contido material da sanción, a nulidade 
–en claro paralelismo coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que 
utiliza unha terminoloxía moi similar– prestaba atención aos aspectos formais da 
imposición, que permitían declarala en dous supostos claramente diferenciados.

En primeiro lugar, cando se prescindise absolutamente dos requisitos formais, fosen 
cales fosen estes10. E, en segundo termo, cando tales requisitos formais presentasen 

10 Como é ben sabido, os actos das administracións públicas «ditados prescindindo total e absolutamente do 
procedemento legalmente establecido» son nulos de pleno dereito, de acordo co art. 62.1.e) da Lei 30/1992, do 
26 de novembro.
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«defectos de tal gravidade que non permitan alcanzar a finalidade para a que foron 
requiridos»11 , por exemplo, «cando a carta sanción fose comunicada por escrito 
ao traballador explicitando uns feitos sen a necesaria concreción, precisión e 
claridade, de xeito que se lle impediu saber de que é acusado. Se a carta de sanción 
é inconcreta, xenérica ou ambigua non poderían aproveitarse os empresarios deste 
defecto, só a eles imputable, para procederen no acto da vista a realizar as oportunas 
precisións e matizacións, posto que iso chocaría abertamente co dereito de defensa 
dos traballadores. Ao respecto é de lembrarmos que, aínda que non se impón 
unha pormenorizada descrición dos feitos, si se esixe que a comunicación escrita 
proporcione aos traballadores un coñecemento claro, suficiente e inequívoco dos 
feitos que se lle imputan para que, comprendendo sen dúbidas racionais o alcance 
daqueles, poida impugnar a decisión empresarial e preparar os medios de proba 
que xulgar convenientes para a súa defensa, e esta finalidade non se cumpre cunha 
comunicación que só contén imputacións xenéricas e indeterminadas que perturban 
gravemente aquela defensa e atentan contar o principio de igualdade de partes, ao 
constituír, en definitiva, esa ambigüidade, unha posición de vantaxe de que pode 
valerse a empresa na súa oposición á demanda do traballador»12.

Sucede, non obstante, que agora o art. 115.1.d) da LXS sufriu dúas modificacións 
importantes, e xa non se limita a recoller esas dúas causas de nulidade por meros 
defectos formais. En efecto, o art. 115.1.d) da LXS incorporou dúas novas causas 
de nulidade da sanción que non viña recollidas neste concreto precepto, aínda 
que, ben é certo, eran igualmente acollidas polos tribunais laborais, xa porque 
aparecían como tales causas de nulidade noutro lugar da lei adxectiva laboral, 
xa porque se trataba de causas de nulidade que se consideraban en normas de 
superior rango xerárquico.

A primeira desas modificacións é a adición dun novo motivo de nulidade que non 
se atopaba positivizado na norma, mais que pese a todo –xa se deixou escrito– 
viña sendo acollido polos tribunais laborais. Como é doado de imaxinar, trátase de 

11 O que, segundo o art. 63.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, deberá provocar a anulabilidade do acto cando 
«careza dos requisitos formais indispensables para alcanzar o seu fin ou dea lugar á indefensión dos interesados».
12 Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 5 de novembro de 2010, recurso n.º 1205/2010.
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todas aquelas ocasións nas cales a sanción «teña como móbil algunha das causas 
de discriminación prevista na Constitución e na lei, ou se produza con violación de 
dereitos fundamentais e liberdades públicas do traballador, incluídos, no seu caso, 
os demais supostos que comportan a declaración de nulidade do despedimento 
no apartado 2 do artigo 108». Deste modo, a norma agora non fai outra cousa 
máis que repetir os distintos motivos de nulidade do despedimento recollidos 
no art. 108.2 da LXS, de tal maneira que todo o que puido dicirse en relación 
co despedimento nulo no seu momento resulta perfectamente extrapolable aos 
supostos de impugnación de sancións.

Unha precisión a respecto do anterior. Esa novidade legal limítase á letra da 
norma, e o certo é que os tribunais laborais viñan desde hai anos declarando –é 
verdade que normalmente a través da modalidade procesual de tutela de dereitos 
fundamentais13– a nulidade de todas aquelas sancións que tivesen como móbil 
algunha das causas de discriminación prevista na Constitución e na lei, ou que 
se producisen con violación de dereitos fundamentais e liberdades públicas dos 
traballadores.

Unha clara mostra de que era así proporciónaa a Sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Madrid do 24 de setembro de 2010, recurso n.º 3696/2010, en que a parte 
actora invocaba «o contido do art. 24.1 da CE, e a garantía de indemnidade que nel 
se tutela, xunto con doutrina constitucional», e solicitaba a nulidade da sanción 
imposta ao entender que «ten a súa verdadeira causa nunha reacción ilícita pola 
polémica que existe entre ambas as partes procesuais, consecutiva a ter exercitado 
a recorrente os dereitos que lle corresponden na súa calidade de traballadora». 
Acabou concluíndose que «a lesión dun dereito fundamental pode producirse non 
só cando o empresario fai un uso ilícito dos seus poderes de dirección, senón cando, 
aínda usándoos de forma aparentemente legal, a verdadeira finalidade é ilícita, e isto 

13Agora o art. 184 da LXS indica que «malia o disposto nos artigos anteriores e sen prexuízo do disposto na 
epígrafe 2 do artigo 178, as demandas (...) de sancións impostas polos empresarios aos traballadores en que se 
invoque lesión de dereitos fundamentais e liberdades públicas tramitaranse inescusablemente, de acordo coa 
modalidade procesual correspondente a cada unha delas, dando carácter preferente aos devanditos procesos e 
acumulando neles, segundo o disposto na epígrafe 2 do artigo 26, as pretensións de tutela de dereitos fundamen-
tais e liberdades públicas coas propias da modalidade procesual respectiva».
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é o que sucede neste caso (...) consecuentemente, debemos declarar a existencia de 
lesión de dereitos fundamentais e a nulidade da sanción imposta».

A segunda desas modificacións anunciadas non é máis que unha simple corrección 
de estilo. A norma limítase agora a colocar no seu sitio o que antes estaba onde non 
debía estar. Referímonos en concreto a aquela previsión legal que castigaba coa 
nulidade toda sanción que consistise «nalgunha das legalmente prohibidas ou [que] 
non estivese tipificada nas disposicións legais ou no convenio colectivo aplicable», 
que antes se encontraba situada no número 2 do art. 115 da LPL, dedicado ás causas 
de nulidade, cuxa función primordial era tutelar os traballadores no exercicio do 
seu dereito á liberdade sindical. Esas causas de nulidade, que agora atopan o seu 
correcto espazo e encaixe dentro da LXS, son as que impiden aos empresarios: 
1.º) impor, como manda o art. 58.3 do Estatuto dos traballadores, «sancións que 
consistan na redución da duración das vacacións ou outra minoración dos dereitos 
ao descanso do traballador ou multa de haber»; e 2.º) sancionar condutas non 
tipificadas na normativa aplicable.

A retirada desas causas de nulidade do art. 115.2 da LXS déixao co seguinte contido: 
«para os efectos do previsto no punto anterior serán nulas as sancións impostas aos 
representantes legais dos traballadores ou aos delegados sindicais por faltas graves 
ou moi graves, sen a audiencia previa dos restantes integrantes da representación 
a que o traballador pertencese así como aos traballadores afiliados a un sindicato, 
sen dar audiencia aos delegados sindicais». É dicir, mantense a redacción orixinaria 
coa mencionada salvidade da retirada do seu contido disfuncional cara á letra d) da 
epígrafe 1 do precepto.

O mesmo sucede, por último, co art. 115.3 da LXS, que mantén tamén a redacción 
orixinaria da LPL, ao indicar que «contra as sentenzas ditadas nestes procesos non 
caberá ningún recurso, salvo nos casos de sancións por faltas moi graves, apreciadas 
xudicialmente». Agora que, tendo en conta que o art. 191.2.a) da LXS segue a 
excluír do acceso á suplicación os procesos relativos á «impugnación de sanción 
por falta que non sexa moi grave, así como por falta moi grave non confirmada 
xudicialmente», ben puido aforrar o lexislador esta última epígrafe do precepto.
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Resumo

O artigo que agora presentamos está enmarcado nun proxecto de investigación internacional 
integrado por catro universidades latinoamericanas e europeas. O seu obxectivo céntrase 
no estudo do papel da responsabilidade social nos plans de estudos universitarios como 
parte da formación, as habilidades e os coñecementos que despois os estudantes poderán 
trasladar aos seus futuros postos de traballo. Neste sentido, trátase de responder as 
preguntas sobre se e como os estudantes están preparados para asumir un rol activo do 
punto de vista da responsabilidade social nos seus diferentes ámbitos de actuación e na 
súa futura carreira profesional.

O traballo de investigación realizado baséase, dunha parte, nunha metodoloxía cualitativa, 
mediante a recollida de datos en grupos focais; e, da outra, nunha metodoloxía cuantitativa, 
ao se dispor para a recollida de datos dun cuestionario en liña. 

Palabras chave: responsabilidade social, grupos focais, cuestionario.

Abstract

This study is part of an international research project, consisting of four Latin American 
Universities. The aim of this work focuses on the study of the role social responsibility 
develops in the curriculum, affecting students’ training, skills and knowledge, which will be 
transferred to future jobs. Our aim is to answer questions about whether and how students 
are prepared to take an active role in social responsibility, in their different working areas, 
and in their future careers.

This research is based on two types of methodologies applied: qualitative, through data 
collection developing focus group; and quantitative, since an online questionnaire has 
been employed for data collection, 

Keywords: social responsibility, focus group, questionnaire.
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1. Introdución

Aínda que o número de estudos sobre a responsabilidade social universitaria é 
cada vez maior, neste momento é limitado se o compararmos cos relativos ao 
ámbito empresarial, alén de estaren centrados sobre todo nas áreas do currículo 
e a formación ambiental, a ética e a sustentabilidade (Jabbour, 2010; Rohweder, 
2004; Rusinko, 2005; Hartog e Frame, 2004; Nicolaides, 2006; Nejati, Shafaei, 
Salamzadeh e Daraei, 2011), aínda que máis recentemente xurdiron estudos 
máis orientados á formación na xestión (Domingues e Veloso, 2012), en que 
cabe integrarmos o traballo que agora presentamos. Este representa un estudo da 
responsabilidade social na educación superior que busca identificar as percepcións 
e as opinións relacionadas co concepto por parte dos futuros traballadores, os 
actuais estudantes dos últimos cursos da área de xestión.

No ámbito universitario a responsabilidade social é un concepto relativamente 
novo, e ao igual que no contexto empresarial conta con diversas conceptualizacións 
e diversas interpretacións, pois unha das maiores dificultades á hora de establecer 
a súa definición é a falta de consenso (Dahlsrud, 2008). Porén, as universidades 
non poden permanecer alleas á reflexión sobre a responsabilidade social e non 
só por seren organizacións (De la Calle e Giménez, 2011). As universidades 
son organismos de enerxía transformadora (Frederick, 1998), que poden ter un 
rol significativo e transcendente na redución dos impactos sociais e ambientais 
(Christensen et al., 2009) das súas actividades a través dos produtos dos procesos 
de ensinanza, investigación e extensión que nelas se levan a cabo. Así mesmo, 
non debemos esquecer que as universidades contribúen á formación das futuras 
xeracións de profesionais, os cales poderán promover dentro das organizacións 
unha visión ética e responsable, que contribúa ao ben común e a xustiza social (De 
la Calle e Giménez, 2011), de xeito que a educación superior beneficie tanto os 
estudantes como a comunidade no seu conxunto ((Bligh, Thomas e McNay, 1999).

De acordo con Vallaeys, De la Cruz e Sasia (2009) as universidades deben procurar 
que a xestión dos seus impactos tanto humanos e sociais como ambientais se realice 
dunha forma ética e intelixente. Neste sentido, Brown e Cloke (2009) afirman que 
a responsabilidade social ten algunha utilidade para as universidades interesadas 
en exploraren e comprenderen os impactos da súa actuación na sociedade, así 
como en teren un papel activo e dinámico na formación de cidadáns e profesionais 
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socialmente responsables, que poidan contribuír á promoción de valores, do 
compromiso social, do bo goberno e da transferencia de coñecementos baseados 
en principios éticos, con orientación ao desenvolvemento sustentable e o progreso 
social, económico e ambiental. Para isto, as universidades deben suscitar certa 
sensibilidade moral e unhas prácticas éticas entre os seus estudantes (Hartog e 
Frame, 2004), as mesmas que lles permitirán facer fronte ás diversas cuestións 
éticas que poden xurdir na súa vida persoal e profesional.

A discusión que enmarca a responsabilidade social nas institucións de educación 
superior e a súa relación cos futuros profesionais debe revisarse á luz do compromiso 
que adquiren as universidades coa sociedade e o seu desenvolvemento. En tal 
sentido, podemos dicir que a responsabilidade social universitaria é un concepto 
que asume cada vez maior importancia e protagonismo non só no nivel das 
prácticas institucionais, senón tamén no nivel do currículo, os cursos ofrecidos 
e as investigacións institucionais (Sánchez-Fernández, Hattum-Janssen et al., 
2012). Organismos como a UNESCO (2009) apuntan que os centros de educación 
superior, dentro do desempeño das súas funcións primordiais, deben centrarse 
aínda máis en aspectos interdisciplinarios que promovan o pensamento crítico e 
a cidadanía activa, e que contribúan ao desenvolvemento sustentable, a paz e o 
benestar. É dicir, a responsabilidade social cobra nas institucións de educación 
superior o papel transcendente non só de proporcionar competencias sólidas para o 
mundo de hoxe e mañá, senón de contribuír ademais á formación dunha cidadanía 
dotada de principios éticos, comprometida coa construción da paz, a defensa dos 
dereitos humanos e os valores da democracia.

Así mesmo, o Banco Interamericano para o Desenvolvemento (Contreras et al., 
2004) observa a importancia da implementación e o seguimento de actividades 
que involucren a responsabilidade social por parte das institucións, ámbito en 
que tales actividades van en aumento. Xa que logo, para o momento conxuntural 
actual a responsabilidade social universitaria ofrece retos, alén de oportunidades, 
na formación integral dos futuros profesionais.

Este traballo forma parte dun proxecto de investigación interdisciplinaria e 
internacional, integrado por catro universidades de América Latina e Europa en 
tres países (España, Portugal e México), ao redor dun obxecto de estudo común: 
a responsabilidade social nas institucións de educación superior. A través deste 
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proxecto búscase explorar as múltiplas e heteroxéneas conceptualizacións que 
teñen os estudantes acerca da responsabilidade social e a súa aplicación nos ámbitos 
profesionais. Así mesmo, este traballo realízase como resultado da experiencia 
recollida por Sánchez Fernández (2011), Sánchez Fernández et al., (2012) e 
Sánchez Fernández, Seijas Ramos et al., (2012) para construír un instrumento que 
permitise explorar cualitativa e cuantitativamente o estado do coñecemento sobre a 
responsabilidade social por parte dos estudantes de educación superior.

2. Metodoloxía

Na primeira fase de desenvolvemento do noso proxecto aplicáronse nas catro 
universidades as técnicas baseadas en grupos focais, co fin de mellorarmos o 
cuestionario aplicado inicialmente no estudo de Sánchez-Fernández (2011). En 
concreto, servímonos da entrevista en grupo, en que se establece unha dinámica 
de intercambio de opinións, sobre a responsabilidade social. Os grupos estiveron 
formados por entre 4-9 alumnos do mesmo programa educativo seleccionados de 
forma aleatoria por diversos medios de contacto: coordinadores dos programas 
educativos, tratando directamente cos alumnos, de forma presencial, por correo 
electrónico ou mediante a rede social Facebook. No estudo cualitativo, os 
grupos focais permiten ter unha primeira análise da situación actual do estado 
de coñecemento da responsabilidade social e do posicionamento fronte a ela por 
parte alumnado.

Unha vez recollidos os datos necesarios para conformarmos de forma axeitada 
o cuestionario inicial baixo a percepción de diferentes países, distintas áreas 
(Hattum-Janssen et al., 2012; Sánchez Fernández et al., 2012) e universidades 
(Sánchez Fernández et al., 2012), aplicamos o cuestionario xa adaptado coa 
incorporación das melloras proporcionadas a través dos grupos focais. O 
cuestionario foi aplicado a alumnado da Universidade da Coruña matriculado no 
último ano da licenciatura de Administración e Dirección de Empresas durante os 
primeiros dous meses do ano 2013.

Neste estudo facemos unha comparativa das respostas dos grupos focais aplicados 
aos cursos da mesma área nas catro universidades ao longo do ano 2012. A 
atención céntrase no papel que desempeña a responsabilidade social no plan de 
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estudos, como parte da formación, as habilidades e os coñecementos que despois 
os estudantes poderán trasladar aos seus futuros postos de traballo. Trátase de 
responder as preguntas sobre se e como os estudantes están preparados para 
asumir un rol activo na responsabilidade social, nos seus diferentes ámbitos de 
actuación e na súa futura carreira profesional, é dicir, facer a análise da relación 
que xoga a responsabilidade social no seu currículo. 

3. Participantes

No estudo cualitativo, na aplicación da técnica de grupo focal participaron catro 
grupos integrados por 4-9 alumnos pertencentes ao mesmo programa educativo, 
seleccionados de forma aleatoria. No estudo cuantitativo, na aplicación do 
cuestionario, o 67% do alumnado participou respondendo á enquisa, o 63% 
dos participantes foron mulleres e o 37% homes. No rango de idades, a maior 
representación é a das idades comprendidas entre os 22-24 anos, do 91%  
do alumnado, fronte ao 9% restante que correspondeu a alumnado de entre  
25-30 anos.

4. Instrumentos e procedemento

No estudo cualitativo realizáronse grupos de discusión (Onwuegbuzie et al., 
2009) en que participaron os diversos programas de licenciatura pertencentes ás 
catro universidades con base nun guión deseñado para isto. En total, como se 
dixo, houbo catro grupos focais de entre 4-9 estudantes, cada un dirixido por  
un/ha moderador/a que se encargou de dirixir e gravar a sesión correspondente 
para a súa posterior transcrición e análise. As sesións duraron entre 40-85 
minutos. O guión de estudo constaba de 15 cuestións adaptadas do cuestionario de  
Sánchez Fernández (2011).

No estudo cuantitativo, co fin de recoller os coñecementos tanto do concepto e 
a identificación como da predisposición a participar en proxectos ou programas 
de responsabilidade social dos futuros traballadores elaborouse un cuestionario 
en liña baseado no estudo de Sánchez Fernández (2011), mellorado e adaptado 
após aplicarmos o estudo cualitativo con grupos focais. Entre xaneiro e febreiro 
de 2013, de forma anónima e voluntaria, o alumnado cubriu o cuestionario, a 
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que tivo acceso desde a plataforma Moodle de teleformación na Universidade da 
Coruña. A estrutura da ferramenta divídese en diferentes apartados: consta de 25 
ítems relacionados coa temática da responsabilidade social, e as últimas preguntas 
recollen a información sociodemográfica dos participantes. O cuestionario está 
conformado por preguntas abertas, dicotómicas e con aplicación da escala de 
Likert. 

A análise dos datos cualitativos e cuantitativos levouse a cabo durante o período 
comprendido entre os meses de xaneiro e abril de 2013. Os programas que se 
utilizaron para facer a análise dos datos son o Excel 2007, o Word 2007 e a versión 
20 do SPSS.

5. Resultados

A seguir pomos de relevo os principais resultados extraídos neste estudo. De forma 
xeral, un 95% do alumnado coñece o concepto de responsabilidade social ou oíu 
falar del, fronte ao 4% que o descoñece. Ora ben, o 82% do alumnado non sabe 
en que consiste a responsabilidade social universitaria, e só o 18% afirma que 
coñece as actividades que se levan a cabo neste ámbito. Doutra banda, podemos 
salientar como positiva a predisposición que manifesta o alumnado a implicarse 
na responsabilidade social, pois o 96% afirma que lle gustaría emprender accións 
relacionadas coa responsabilidade social no ámbito laboral, fronte a un 4% cuxa 
resposta é negativa.

En relación cos contextos en que se identifican prácticas e/ou programas que 
aplican a responsabilidade social, os alumnos apuntan maioritariamente ao 
ambiental; doutra parte, o relixioso é aquel en que con menos intensidade sinalan 
que se aplica, e o resto de ámbitos –universitario, empresarial, individual, social 
e económico– quedan nun rango intermedio. As razóns que se identifican para 
as empresas aplicaren prácticas de responsabilidade social son sobre todo a 
imaxe e a publicidade, así como beneficios particulares, en que se encadran os 
fiscais, económicos etc. E as razóns polas cales os alumnos identifican que as 
organizacións realizan prácticas de responsabilidade social son retribuír algo á 
sociedade e a concienciación.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 453-463

MARÍA DOLORES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  /  HÉCTOR LÓPEZ PORTILLO

KATHIA IBARRA TORRES 
460

De forma específica, as prácticas ou os programas en que se aplica responsabilidade 
social con maior intensidade son, segundo os alumnos enquisados, por esta orde, 
a asistencia a comunidades con escasos recursos, as actividades en beneficio 
do medio e as asociacións de voluntarios. Aquelas en que se aplica con menor 
intensidade son as realizadas polas entidades de goberno, as organizacións non 
gobernamentais e os organismos privados como por exemplo as empresas, bancos, 
cámaras empresariais etc.

O alumnado que respondeu de forma afirmativa sobre as súas expectativas de 
colaboración nun proxecto de responsabilidade social no mundo laboral manifesta 
como preferencias: incluír no traballo persoas con capacidades diferentes; 
contribuír con proxectos sociais a mellorar a situación de persoas necesitadas; 
promover políticas e/ou accións encamiñadas á responsabilidade social e actuar con 
transparencia. Pola contra, senten menor interese por concienciar os colaboradores 
no traballo acerca da responsabilidade social; respectar o que a organización 
manifeste e capacitar os traballadores para que apliquen a responsabilidade social 
na súa vida diaria.

6. Discusión e conclusións

A responsabilidade social como concepto é relativamente descoñecida nas 
universidades, e máis aínda as actividades propias de responsabilidade social que 
levan a cabo as universidades. Dos datos extraídos na nosa investigación cabe 
salientarmos a tendencia por parte do alumnado universitario a asimilar as prácticas 
e os proxectos relacionados coa responsabilidade social co medio e a sociedade, 
quedando nun estado intermedio a universidade, e moi afastada a relixión; así como 
a identificar como principais motivos para as empresas implantaren prácticas de 
responsabilidade social os relacionados coa imaxe e a publicidade, e non cos fins 
e principios propios da responsabilidade social empresarial. No entanto, o máis 
preocupante dos datos obtidos radica nas expectativas que teñen os estudantes de 
formaren parte dalgún proxecto ou algunha práctica de responsabilidade social no 
futuro, no ámbito laboral, pois relacionan a responsabilidade social con proxectos 
sociais de ámbito externo e con colectivos especiais.

Ora ben, se a universidade forma os futuros profesionais, que achegarán os 
coñecementos, as habilidades e as aptitudes adquiridos na universidade –e tamén 
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noutros ámbitos– ás empresas, poderiamos dicir que se debería pór unha maior 
énfase nesta dirección e impartir formación, desenvolver habilidades, capacidades 
e valores para que os profesionais do futuro sexan quen de levar a responsabilidade 
social ao ámbito dos negocios. Por iso é de vital importancia facer unha investigación 
e un seguimento da situación actual, tomar medidas, atopar a forma transferir eses 
coñecementos e promover os valores que recollan esas habilidades socialmente 
responsables que poderán ser trasladadas ás organizacións. Como futuros potenciais 
xestores é de importancia reflectir a sensibilidade no eixe interno da empresa na 
formación dos alumnos.

No tocante ao concepto de responsabilidade social dentro da universidade, 
cómpre atopar a forma máis axeitada de difundilo e dar a coñecer as actividades 
relacionadas coa materia entre os grupos de interese. No enfoque da transferencia 
do coñecemento para os xestores da responsabilidade social, a través desta 
investigación, propóñense as seguintes actividades dentro da organización, na 
universidade:

a) Deseñar un formato de comunicación axeitado que faga chegar a información 
ao alumnado e dea máis visibilidade ás actividades que se realizan.

Debe terse en conta que alumnado recoñece as actividades de responsabilidade 
social universitaria de xeito moi xenérico, segundo manifesta de oídas, como o 
voluntariado, o ambiente etc., sen especificar ningunha actividade en concreto, 
agás no tema das bicicletas ou do horto ecolóxico.

b) Estudar no longo prazo as actividades levadas a cabo en materia de 
responsabilidade social e o seu impacto, como futura liña de investigación. Un 
estudo de maior envergadura desagregado por xénero, que abranga os diferentes 
estudos e en que estean incluídos todos os cursos.

Finalmente podemos dicir que alén dos diversos compromisos que teñen as 
universidades coa preservación, produción, reprodución e transmisión do 
coñecemento, as ciencias e as tecnoloxías, cómpre promover nelas un maior 
compromiso coa sociedade. É dicir, dunha parte, as universidades deben responder 
con maior ímpeto ás demandas e os intereses sociais; mais tamén, da outra, é 
importante concienciar o alumnado e o profesorado dos retos e oportunidades que 
poderán atopar a través da responsabilidade social universitaria.
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Resumo

A seguridade no traballo non é un concepto novo na Armada, xa que dentro dela viñeron 
aplicándose tanto plans de seguridade nos buques como a seguridade operativa (SEGOP), 
aínda que coa publicación da Lei de prevención de riscos laborais en 1995 se iniciou 
un longo proceso de converxencia e adaptación da doutrina preventiva da Armada á 
prevención de riscos laborais. O modo en que se produciu a devandita adaptación, xunto 
coas precaucións que deben terse en conta nas operacións de amarre nos buques, forman 
o núcleo central deste documento.

Palabras chave: seguridade laboral, Armada, buque.

Abstract

Safety in the workplace is not a new concept in the Navy, since here both security plans in 
vessels as operative security (SEGOP) have been applied, although with the publication 
of the Law of Labour Risk Prevention (LRP) in 1995 started a long process of convergence 
and adaptation of the preventive doctrine of the Navy to the LRP. The core of this paper 
consists in the study of how this adaptation was carried out as well as the precautions that 
should be taken into account in mooring operations.

Keywords: Occupational safety, Navy, Ship.
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1. Antecedentes

A seguridade no traballo non é un concepto novo na Armada. Desde os inicios, ao 
abordar calquera actividade, era requisito previo o cumprimento das precaucións 
de seguridade establecidas, que aparecían descritas en procedementos específicos. 
En 1990, e tendo en conta os resultados positivos conseguidos na arma aérea, 
creouse o Plan de seguridade en buques. Así, no ano 1991, aparecen as primeiras 
publicacións de seguridade operativa (SEGOP) propiamente ditas. Nos seus inicios, 
a SEGOP apoiábase en programas e procedementos da Mariña estadounidense, e, 
de feito, as primeiras publicacións sobre SEGOP foron unha tradución directa das 
americanas.

A promulgación da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos 
laborais (LPRL)1, supuxo un punto de inflexión no desenvolvemento da SEGOP, 
e o inicio dun longo proceso de converxencia e adaptación da doutrina preventiva 
da Armada á prevención de riscos laborais (PRL). Tal proceso debía cubrir as 
seguintes etapas:

1) Adecuar as publicacións existentes á normativa española.

2) Adaptar a normativa xeral ás particularidades do ámbito naval.

3) Aplicar a SEGOP a instalacións, dependencias de terra e Infantaría de Mariña.

4) Establecer nas distintas unidades a estrutura de SEGOP necesaria para atender 
as necesidades de prevención.

En outubro de 2001 aparece a primeira publicación de SEGOP de aplicación a 
instalacións de terra.

1 BOE n.º 269, do 10 de novembro de 1995.
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Dentro do proceso de achegamento entre a doutrina da SEGOP e a PRL cómpre 
salientarmos a creación en abril de 2002 do Centro de Seguridade Operativa da 
Armada (CSA), que nace co propósito de impulsar o cambio na organización da 
SEGOP aos principios xerais establecidos na LPRL.

A promulgación do Real decreto 1755/2007, do 28 de decembro, de prevención 
de riscos laborais do persoal militar das Forzas Armadas e da organización 
dos servizos de prevención do Ministerio de Defensa2, tivo como regra xeral a 
aplicación da normativa sobre PRL a todos os traballadores, ben civís ou militares. 
O devandito real decreto estableceu que as misións estritamente militares non son 
incompatibles coa aplicación de medidas de seguridade nin doutras encamiñadas 
a protexeren a saúde dos membros das Forzas Armadas que as realizan, alén de 
tratar tamén de integrar as estruturas de PRL existentes no ámbito do Ministerio 
de Defensa con aquelas outras de nova creación3.

Con posterioridade á publicación do Real decreto1755/2007 ve a luz a Orde 
DEF/3573/2008, do 3 de decembro, pola que se establece a estrutura dos servizos 
de prevención de riscos laborais no Ministerio de Defensa4, que abrangue5:

1) o establecemento da estrutura dos servizos de PRL no Exército de Terra, a 
Armada, o Exército do Aire e nas unidades, os centros ou organismos alleos á 
estrutura dos exércitos;

2) a creación da Unidade de Coordinación dos Servizos de Prevención de Riscos 
Laborais;

3) e o establecemento de criterios para organizar os servizos de PRL.

2 BOE n.º 16, do 18 de xaneiro de 2008.
3 Véxase o artigo 1.
4 BOE n.º 297, do 10 de decembro de 2008.
5 Véxase o artigo 1 desta orde.
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Con base na normativa mencionada, fíxose necesario revisar e adaptar 
definitivamente a doutrina de SEGOP até entón vixente ao novo marco legal, e en 
diante falaríase de doutrina de PRL/SEGOP.

2. Concepto

A PRL/SEGOP é o conxunto de normas, procedementos e actividades encamiñados 
a evitar, previr e eliminar as causas potenciais de accidentes do persoal, así como 
as enfermidades profesionais e/ou os danos do material que poidan diminuír a 
eficacia operativa da Armada. A partir desta formulación, cumpre un obxectivo 
duplo: garantir a seguridade do persoal e o material; e contribuír a que a Armada 
e os seus órganos de apoio manteñan o grao de alistamento necesario para o 
cumprimento das misións que se lles puideren encomendar.

O proceso que segue a PRL/SEGOP para evitar os accidentes de traballo e as 
enfermidades profesionais baséase na eliminación ou redución dos perigos e/ou 
das súas consecuencias, a partir dunha avaliación inicial dos riscos que comporta 
o exercicio de cada actividade. É, por tanto, unha disciplina preventiva, que 
analiza os riscos e as condicións materiais e ambientais relacionados co traballo 
para evitar as consecuencias directas ou indirectas que puideren afectar á saúde do 
persoal e/ou á operatividade dos equipos e sistemas.

A PRL e a SEGOP baséanse nos seguintes principios6:

1) Evitar os perigos na súa orixe, integrando a PRL/SEGOP na fase de deseño dos 
buques e unidades.

2) Adoptar as medidas de protección necesarias para minimizar os riscos asociados 
aos perigos que non se puideron eliminar, con prioridade das medidas de 
protección colectiva fronte á individual.

6 Véxase o artigo 6 do Real decreto 1755/2007.
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3) Integrar o factor humano no deseño de novas unidades, orientando os postos de 
traballo ás capacidades e aptitudes do persoal da Armada.

4) Implantar unha adecuada cultura de seguridade nas escolas da Armada, 
impartindo formación en materias de seguridade en todos os niveis da cadea de 
mando.

5) Afondar na investigación dos accidentes para determinar as accións preventivas 
ou correctivas necesarias que evitaren a súa repetición.

6) Garantir unha axeitada formación preventiva do persoal en función das 
responsabilidades asignadas.

3. Definicións

Xunto aos conceptos de risco e perigo, definiremos outros termos utilizados 
habitualmente en materia de PRL/SEGOP e que convén precisar.

1) Risco

Enténdese como risco a posibilidade de que o persoal e/ou o material sufran 
un determinado dano derivado do traballo. Para cualificar a categoría dun 
risco, valoraranse conxuntamente a probabilidade de que se produza o dano e a 
gravidade deste. Pola súa vez, o risco grave e inminente é aquel que é probable 
que se materialice nun futuro inmediato e poida supor un dano grave para a saúde 
da persoa ou para o material.

2) Perigo

Defínense como procesos, actividades, operacións, equipos ou produtos 
potencialmente perigosos aqueles que, en ausencia de medidas preventivas 
específicas, orixinan riscos para a seguridade e a saúde do persoal que os 
desenvolven ou empregan.

O concepto de perigo é, xa que logo, fronte ao concepto de risco, que leva asociada 
unha valoración, xenérico. En termos de prevención, a avaliación de riscos dun 
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posto de traballo defínese como o proceso que nos permite identificar os perigos 
presentes durante a realización dunha determinada actividade, analizados baixo 
criterios de probabilidade e severidade.

En resumo, podemos definir o risco dunha actividade como unha valoración dos 
perigos xenéricos que esa actividade representa.

3) Perigo non emendable

Existen varias razóns que poden levar a asumir un perigo existente como non 
emendable, desde que o desenvolvemento actual da técnica impida a súa corrección 
até que existan imposibilidades estruturais de corrección, que a eliminación do 
perigo sexa inviable economicamente ou que existan causas de carácter operativo 
que empezan a súa corrección.

Nestes casos asúmese o risco que supoñen, mais aínda así deben establecerse 
cantas medidas e accións preventivas foren necesarias para mitigar os seus posibles 
efectos.

4) Accidente

Considérase accidente todo suceso anormal, acaecido polo xeral de forma brusca e 
inesperada, que causa danos persoais ou materiais. Non se considerarán accidentes 
os seguintes acontecementos:

a) Danos persoais ou materiais intencionados.

b) Falecementos por causas naturais e suicidios.

c) Erupcións volcánicas, inundacións e fenómenos sísmicos ou meteorolóxicos 
de carácter extraordinario.

d) Avarías ou incidencias do mantemento normal dos equipos.
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En todos os demais casos as incidencias de mantemento serán tramitadas como 
accidentes. O accidente adoita ser o indicador máis evidente dunhas inadecuadas 
condicións de traballo, de fallos nos sistemas e procedementos de seguridade ou 
de erros na súa correcta aplicación ou utilización.

5) Incidente

É todo suceso imprevisto que non produce danos nin ao persoal nin ao material, 
mais en que calquera variación das condicións en que tivo lugar derivaría nun 
accidente. Un caso típico de incidente son os relacionados con disparos fortuítos 
de armamento portátil. Os incidentes poñen de manifesto a existencia de perigos, 
polo que é fundamental informar deles, coñecelos, analizalos e investigalos.

6) Equipo de protección individual

Enténdese por equipo de protección individual (EPI) calquera equipo destinado a 
ser levado ou suxeitado polos traballadores para se protexeren dun ou varios riscos 
que poidan ameazar a súa saúde e/ou seguridade no traballo, así como calquera 
complemento ou accesorio que teña tal fin.

7) Recursos preventivos

Considérase como recursos preventivos o persoal designado para o control e a 
vixilancia das medidas de seguridade cando se levan a cabo tarefas de especial 
risco, tales como:

a) traballos con risco especialmente grave de caída desde altura;

b) traballos con risco de afogamento por inmersión;

c) e traballos especiais: abranguen os traballos en quente, os traballos en frío, os 
traballos en espazos confinados e os traballos eléctricos. 
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8) Supervisor/a de PRL/SEGOP

Cada servizo dispón dun/ha supervisor/a que asesorará e colaborará co/a oficial 
de PRL/SEGOP en todas as cuestións relacionadas coa seguridade do persoal e 
do material. Debe procurarse que a súa designación sexa por un período mínimo 
dun ano.

9) Coordinador/a de actividades empresariais (CAE)

Cando nun mesmo centro de traballo desenvolvan actividades traballadores de 
dúas ou máis empresas, estas deberán cooperar na aplicación da normativa sobre 
PRL. Con este obxecto, establecerán os medios de coordinación necesarios para 
a implementar a súa política de PRL, informar sobre os riscos laborais aos seus 
respectivos traballadores e protexelos fronte a eles.

Para iso, os empresarios titulares do centro de traballo adoptarán as medidas 
necesarias para que aqueles outros empresarios que desenvolvan actividades no 
devandito centro reciban a información e as instrucións axeitadas en relación cos 
riscos existentes no centro de traballo e coas medidas de protección e prevención 
correspondentes, así como sobre as medidas de emerxencia que deben aplicarse, 
para estes trasladárenas aos seus respectivos traballadores.

10) Xornadas de PRL/SEGOP

Son períodos de reflexión, análise e revisión do estado xeral da PRL/SEGOP que 
deben ter lugar cando menos unha vez ao ano. Estas xornadas están concibidas 
para manter a mentalización das dotacións en todos os aspectos relacionados coa 
súa seguridade e a do material. Teñen lugar en días laborables, cunha duración 
aproximada de dous días e cunha programación previa que evita interferencias 
con outros traballos.

Actividades e ideas para as xornadas de PRL/SEGOP:

a) Comprobar o grao de coñecemento das precaucións de seguridade e os 
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procedementos de emerxencia por parte dos membros da dotación.

b) Comprobar os mantementos diarios de sistemas e equipos.

c) Comprobar o estado dos equipos de seguridade do persoal (EPI).

d) Comprobar o grao de alistamento e cualificacións do persoal.

e) Comprobar os procedementos e medios para evitar a contaminación do medio 
(derramamentos de combustible, lixos, augas sucias etc.).

f) Establecer unha relación de actividades e ideas que poden servir como base ou 
guía para o desenvolvemento das xornadas PRL/SEGOP nunha unidade.

g) Realizar exercicios de adestramento nas seguintes materias:

– Seguridade persoal

– Seguridade en manobra (precaucións para evitar colisións e varadas, 
precaucións en remolque, aprovisionamento no mar...)

– Seguridade en voo

– Seguridade en embarcacións menores

– Seguridade en vehículos a motor

– Incendios e extinción de lumes

– Actuación ante inundacións

– Seguridade en cuestións eléctricas

– Exercicios de evacuación de baixas

– Revisión e comprobación do estado das precaucións de seguridade e os 
procedementos de emerxencia de, entre outros, estes elementos:
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• Compartimentos en xeral

• Escalas, zapóns e portas

• Cociña, frixideira e cambota de extracción

• Sistemas contra incendio

• Instalación fixa de CO
2

• Interruptores-limitadores de corrente eléctrica

• Liñas de alimentación eléctrica

• Detección de incendios

• Detección de inundacións

• Botes e pescantes

• Plataformas susceptibles de seren usadas por aeronaves

• Aire de alta e de baixa presión

• Combustións

• Servizos de combustible

• Material de supervivencia de dotacións de aeronaves

•  Pañois de munición e os seus sistemas de refresco e inundación

4. Técnicas de prevención

Existen moitas formas de clasificar as técnicas de prevención, mais sen dúbida 
a máis estendida é a que toma como punto de referencia o momento en que se 
produce un accidente e establece dous grupos de técnicas de seguridade:

a) Técnicas activas

Son aquelas que planifican a prevención antes de se producir o accidente. Como 
norma xeral, o procedemento é o seguinte: identifícanse os perigos existentes nos 
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postos de traballo, avalíanse os riscos e, por último, inténtase controlalos mediante 
axustes técnicos, doutrinais ou de organización. Entre estas técnicas podemos 
atopar, por exemplo, as inspeccións de seguridade.

b) Técnicas reactivas

Póñense en marcha unha vez que se produciu o accidente e intentan determinar 
as causas deste, para posteriormente, modificando as medidas de seguridade 
existentes ou propondo novas medidas de control, evitar que poida volver 
producirse un accidente similar. Entre estas técnicas salientan a investigación de 
accidentes, o seu control estatístico e as accións correctivas.

As técnicas activas e reactivas apóianse nas distintas especialidades que considera 
a PRL:

– Seguridade no traballo: conxunto de medidas destinadas a evitar, reducir ou 
atenuar os riscos propios da actividade laboral.

– Hixiene industrial: conxunto de medidas e técnicas aplicadas para reducir os 
efectos nocivos dos ambientes de traballo.

– Ergonomía: actividade multidisciplinar que ten por obxecto a adaptación 
dos medios ás calidades da persoa, na procura da mellora das condicións de 
traballo nos seus aspectos físico, psíquico e social.

5. Programas de PRL/SEGOP

De acordo coas técnicas de seguridade descritas no punto anterior, a PRL/SEGOP 
estrutúrase en dous programas: o Programa de prevención de accidentes (técnica 
activa) e o Programa de investigación de accidentes (técnica reactiva).
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a) Programa de prevención de accidentes

O obxectivo do Programa de prevención de accidentes é localizar e identificar os 
perigos existentes nos postos de traballo. Con isto trátase de evitar os accidentes 
antes de que se produzan e de previr a aparición de enfermidades profesionais que 
afecten ao persoal da Armada.

Unha vez localizados os perigos e avaliados os riscos, deben adoptarse as medidas 
axeitadas para xerar as precaucións de seguridade necesarias que impidan que 
os riscos se materialicen. En todo este proceso, o programa válese das revistas, 
xornadas e inspeccións de PRL/SEGOP, da formación do persoal e das precaucións 
de seguridade. En concreto o Programa de prevención de accidentes componse 
dos seguintes subprogramas:

– Subprograma de xestión, avaliación de riscos e análises

– Subprograma de precaucións de seguridade

– Subprograma de seguridade e hixiene

– Subprograma de ergonomía

– Subprograma de formación e divulgación

– Subprograma de xestión ambiental

b) Programa de investigación de accidentes

Un accidente polo xeral pon ao descuberto a existencia de fallos na aplicación do 
Programa de prevención de accidentes, posto que a situación de perigo, o factor 
ou a causa do devandito accidente non se eliminou con anterioridade. O Programa 
de investigación de accidentes ten por obxecto coñecer as causas que motivaron 
o accidente –o que, onde, cando, como e por que–, o que nos permitirá tomar 
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as medidas oportunas para que non volva ocorrer, que servirán para mellorar o 
Programa de prevención de accidentes. A análise comparativa dos datos obtidos 
constitúe unha valiosa fonte de información para coñecer a accidentalidade e 
as súas circunstancias. Para que os datos das investigacións sexan aproveitables 
desde o punto de vista estatístico, cumprirá efectuar a súa recollida seguindo uns 
procedementos e modelos regulamentados.

6. Aplicación da SEGOP no manexo de cabos e cables

a) Xeneralidades

O cordame preséntase en multitude de formas, tamaños e calidades, cada un 
dos cales ten características propias. En xeral hai dous grandes tipos: os cabos 
propiamente ditos, que se fabrican con fibras naturais ou sintéticas; e os cables, 
que son metálicos. Cando se extraen dos rolos ou bobinas en que veñen de fábrica, 
os cabos de fibra chámanse cabos ou estachas, dependendo do seu grosor; os cables 
seguen a denominarse cables. Cada un destes cabos e cables foron deseñados para 
cumprir unha tarefa específica. Poden empregarse con toda garantía, mais deben 
ser coidados convenientemente.

b) Precaucións xerais

Cómpre comprobar sempre o estado dos cabos e os cables antes de utilizalos: 
non deben estar deteriorados, con fibras ou arames rotos, nin presentar mostras 
visibles de estaren podrecidos, desgastados, machucados, descoloridos ou con 
calquera outro sinal que faga pensar que se atopan en malas condicións. Ten que 
verificarse que todos os mecanismos en que van traballar –poleas, cabrestantes, 
guinchos, ganchos etc.– están en bo estado. Da mesma forma, hai que ter en conta 
estas recomendacións: 

– Prestar atención para non ser atrapados nos seos e cocos que forme o cordame, 
en particular no tocante a mans, pés e pezas de vestir.

– Non situarse xunto a puntos en que os cables ou as estachas cambien de 
dirección sobre os motóns, guinchos, cabrestantes, poleas etc.



PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E SEGURIDADE OPERATIVA NA ARMADA. 
APLICACIÓN A OPERACIÓNS DE AMARRE, FONDEO E MANEXO DE CABOS E  CABLES

479

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 465-493

– Non apoiarse nin sosterse sobre cables ou estachas, tanto se están tensos como 
se non.

– Procurar non colocar cables ou estachas sobre superficies rugosas ou sobre 
bordos agudos para evitar que se rocen ou se corten.

– Non colocar ningún obxecto sobre os cables nin as estachas.

– Comprobar que todos os rizos e cocas dos cables e as estachas foron revisados 
antes de utilizalos.

– Comprobar que as roldanas e poleas que vaian empregarse son do tamaño e da 
resistencia adecuados.

– Escoitar con atención cando os cables ou as estachas estean tensos, pois 
calquera son inusual pode significar que están en perigo de romper.

– Manter sempre as mans por encima dos cables ou das estachas cando estiveren 
colocados nos guinchos, cabrestantes ou bitas.

– Non lubricar as estachas nin os cables.

– Non aplicar as cargas de forma repentina.

– Non deixar nunca os cables ou as estachas baixo tensión nos guinchos e 
cabrestantes.

– Non utilizar poleas nin roldanas que teñan a canle rugosa.

– Non empregar poleas nin roldanas demasiado pequenas para o tamaño dos 
cables ou das estachas.

– Retirar os cabos soltos dos empalmes, unións de cables ou estachas.

– Atar ben, para que non se esfiañen os extremos dos cables e das estachas.
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– Utilizar bozas do mesmo material que as estachas, isto é: bozas sintéticas para 
estachas sintéticas; para bozas de cables usaranse cadeas.

– Non pór xuntos estachas e cables de distintos materiais (de cáñamo, sintéticos, 
de aceiro etc.) nun mesmo calzo, bita ou carrete.

– Enrolar coidadosamente os cables e as estachas que non estean a ser utilizados 
e estibalos fóra dos corredores.

– Non permitir que as gardas antirratas nin os bordos afiados erosionen as 
estachas de amarre, cómpre usar rozadeiras e gardacantos.

– Renovar o cordame da manobra de botes de acordo cos procedementos.

– Asegurarse de que os cables, as estachas e os aparellos non están sometidos a 
sobrecargas.

– Empregar cabos firmes e apertados nas tiras de suspensión dos botes e nas 
retidas, para evitar os movementos incontrolados destes.

c) Cabos e estachas de fibra natural

Non van tratarse por estaren xa en desuso.

d) Cabos e estachas sintéticos

Deberán tomarse as seguintes precaucións:

– Non expor innecesariamente os cabos ou as estachas á acción da calor, a luz do 
sol, o excesivo frío ou os produtos químicos.

– Desconxelar sempre os cabos ou estachas antes de utilizalos.
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– Estibar a cuberto e estreitamente arrolados nos seus carretes os cabos e estachas 
de nylon e de poliéster en tempo de frío intenso.

– Instalar indicadores para comprobar até que punto estiran os cabos ou as 
estachas.

– Lascar as estachas desde os cabrestantes, ou polas bitas, lentamente.

– Pór o máximo coidado ao arriar cargas pesadas suxeitas por cabos sintéticos.

Debido á súa alta capacidade de estiramento, á súa velocidade de recuperación 
da medida inicial e ao seu baixo coeficiente de fricción, estes cabos poden 
escapulirse de súpeto cando están a ser afrouxados e causar danos ao persoal de 
manobra. Para controlar o arriado ou largado de cabos e estachas, cómpre tomar 
dúas voltas completas de cabo ou estacha sobre as bitas, e sobre estas daranse 
un ou dous oitos, nunca máis de dous. Dado que estes oitos tenden a apertarse 
cando se somete a estacha a tensión, se se dan máis de dous despois resultaría moi 
traballoso afrouxalos.

– Non utilizar bozas de cable ou cadea sobre estachas de fibra.

– Duplicar as estachas cando estiveren moi tensas.

e) Cables

Ademais do exposto, tomaranse as seguintes precaucións:

– Desconxelar sempre os cabos ou as estachas antes de utilizalos.

– Usar sempre luvas para traballos duros cando se manexaren cables.

– Empregar anteollos cando se estiver a empalmar cables.

– Unir ben os extremos dos cables para evitar que se esfiañen as puntas.
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– Estibar os cables en locais pechados, onde non estean en contacto con ácidos 
ou outros produtos químicos.

– Inspeccionar os cables de acordo cos procedementos de PMS.

– Colocar sempre o bulón sobre a parte final do cable cando se utilizaren pezas 
en «o», pechadas por un bulón para formar unha coca.

– Apertar as mordazas cando o cable estiver xa tenso.

– Pór en marcha os cabrestantes sempre con máis de dúas voltas de cable no 
tambor.

– Non facer traballar os cables en poleas ou roldanas deseñadas para operar con 
cabos de fibra.

– Antes de utilizar un cable hai que inspeccionar os seus extremos e o que vai 
montado sobre eles –fundas, conectores, grampas etc.–, para comprobar que 
non hai zonas do cable deterioradas nas inmediacións de tales elementos. As 
grampas cómpre apertalas ao cabo dunha hora de traballo, e deben cambiarse 
cando traballasen moito tempo. Se hai fíos rotos, debe sanearse esa parte e 
facer un novo empalme.

– Comprobar que o extremo do cable correspondente está ben suxeito ao tambor 
do guincho ou do cabrestante.

7. Aplicación da SEGOP no remolque e fondeo

a) Xeneralidades

A manobra de fondeo comprende a áncora, a cadea, o cabrestante e o equipo 
auxiliar. Pódense producir danos persoais se algunha parte da áncora ou do seu 
sistema de manexo falla ao estar baixo tensión, polo que deben tomarse precaucións 
para evitar danos persoais ou ao sistema debidos a unha excesiva tensión.
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A de remolque, pola súa vez, é unha manobra que se realiza raramente, salvo 
nunha emerxencia ou para o adestramento. Debido á grande inercia dos buques 
involucrados nesta manobra, pode ser moi perigosa, en particular se o remolque 
ou as súas partes están sometidos a unha tensión excesiva. Ningunha listaxe de 
precaucións de seguridade na manobra de remolque pode ser completa, así que 
cómpre seguir os principios da boa manobra (do bo facer mariñeiro) como última 
guía de seguridade. As precaucións de seguridade expostas nesta epígrafe son 
básicas e deben ser seguidas sempre.

b) Precaucións xerais

– Todo o persoal involucrado nas manobras debe levar roupa cómoda, luvas, 
casco, calzado de seguridade e lentes de seguridade.

– Comprobar o equipo para asegurarse de que se atopa en condicións de uso.

– Asegurarse de que todo o equipo está lubricado e de que os niveis de líquido 
son os axeitados.

– Manter as mans e os pés fóra das cadeas en movemento.

– Ter coidado coas zonas da cuberta aceitosas ou con xeo durante o frío, haberá 
que limpar o aceite e esparexer sal ou area para o xeo.

– Non andar de costas.

– Asegurarse de que se estableceron comunicacións adecuadas entre a ponte e os 
compartimentos de máquinas antes de calquera manobra.

– Soamente se poderá entrar na caixa de cadeas cando non estea prevista ningunha 
manobra coa áncora, coa autorización do/a oficial de garda e en porto. Cómpre 
asegurarse de que o compartimento está libre de gases antes de entrar nel.

– Comprobar que a caixa de cadeas está clara e libre de obstáculos antes de 
utilizar a áncora.
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– Centrar a atención na áncora ou na estacha durante as manobras.

– Pór o freo ao cabrestante inmediatamente despois de que sexa visible o elo 
pintado de amarelo.

– Non permitir nunca que a cadea corra libre sen freo. Unha velocidade excesiva 
de largado pode producir a perda da áncora ou danos ao persoal.

– Asegurarse de que a cadea da áncora está asegurada á malla da caixa de cadeas 
cando se reinstala a cadea após pintala.

– Empregar bozas para a áncora, preparar e limpar a zona inmediata antes de que 
se tense a cadea.

– Deixar sempre as tampas das gateiras no seu lugar cando non se estea izando 
ou arriando a áncora.

– Cando o primeiro elo vermello aparece en cuberta e o freo non é capaz de 
aguantar, debe despexarse a zona inmediata.

– Estibar a áncora no escobén á velocidade máis baixa posible.

– Empregar o cabrestante a baixa velocidade sempre que saísen máis de 60 
brazas.

– Se a cadea chama cara á roda, cómpre informar a ponte. A cadea debe poder 
correr libre para non producir danos nos elos. Os elos desmontables son 
particularmente delicados.

c) Cabrestantes

Cando se estea fondeado, nada debe interferir o seu alistamento para arriar, lascar 
ou cobrar a cadea, nin operar a outra ancora. Cando se use o tambor do guincho, 
observaranse as seguintes precaucións de seguridade:
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– Nunca facer firme unha estacha ao tambor, senón a lugares apropiados para 
este propósito: cornamusas ou bitas.

– Desembragar o guincho e mantelo sobre o freo.

Cando se use o cabrestante, deben seguirse os seguintes procedementos e precau-
cións de seguridade:

– Manter as cabezas do cabrestante libres de estrías, pintura e óxido (ferruxe).

– Cando se utilice para levar, asegurarse de que vira na dirección adecuada para 
esta manobra.

– Nunca facer firme as estachas aos cabrestantes, senón aos elementos apropiados 
para este propósito, tales como cornamusas ou bitas.

– Cando as estachas traballaren sobre o cabrestante, as persoas que manexan a 
estacha deben colocarse perpendicularmente á dirección de tracción.

– Asegurarse que as placas identificativas de operación, seguridade, lubricación 
e proba están colocadas sobre o cabrestante ou as súas proximidades.

d) Áncoras e cadeas

Cando se cobre a cadea, dous observadores designados polo/a oficial a cargo deben 
examinar cada elo da cadea segundo vén, para detectar gretas ou outros defectos. 
Deberá prestarse especial atención aos elos desmontables para asegurarse de que 
non se afrouxaron.

Periodicamente hai que inspeccionar e rehabilitar áncoras e cadeas. Cando se 
inspeccione a cadea observaranse estas precaucións:

– Engrenaxe ao cabrestante mentres se larga a cadea.



RAÚL VILLA CARO 486

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 465-493

– Non permanecer entre o costado do buque e a áncora durante as operacións de 
largado e izado se se traballa sobre unha gabarra ou no peirao.

– Na gabarra ou no peirao, asegurar cada ramal de cadea se existe a posibilidade 
de que a cadea se largue incontroladamente sobre o costado. Isto é probable 
que ocorra cando os costados da gabarra non sobresaen da cuberta ou ben a 
gabarra ou o peirao non están xustamente debaixo do escobén.

– Só montar os elos desmontables con pezas do mesmo tipo. Asegurar o pasador 
dos elos desmontables cunha pinza de arame.

– Advertir a dotación de que a única estiba segura para unha áncora que foi 
sacada do buque é co arganeo, as unllas e a cana apoiados sobre o chan. Non 
debe permitirse o traballo de persoal nas proximidades dunha áncora inestable.

e) Bozas

No tocante ás bozas, cómpre ter en conta as seguintes recomendacións:

– Cando se utiliza máis dunha boza para aguantar a cadea, hai que dividir a 
tensión por igual entre elas. Se os seus fusos se manteñen ben engraxados, 
poderá apreciarse a tensión en cada boza a través da chave usada para tensalos.

– Cando as bozas se empregan para aguantar a cadea, primeiro debe pórselle o 
freo ao cabrestante, e despois axústanse as bozas tensando os seus fusos. Por 
último, desembrágase o cabrestante.

– Non hai que agacharse nunca sobre as bozas.

– As bozas deben usarse con trinca ao ser remolcado.

– Convén asegurarse de que existe un letreiro coas normas de seguridade da 
manobra de fondeo nas proximidades do cabrestante.
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f) Precaucións do remolque

Cando se emprega unha estacha de material sintético para a manobra de remolque, 
sen axuda dun guincho ou cabrestante, cómpre usar cando menos 100 brazas de 
estacha de remolque desde o remolcado e outras 100 brazas desde o remolcador, e 
debe evitarse tensar a estacha de modo que saia da auga, así como que o remolque 
arrastre polo fondo. De igual maneira, faise necesario tomar medidas para reducir 
o rozamento e o desgaste do remolque con elementos protectores. En proa, antes 
de desencaixar a cadea para o remolque, convén tomar as seguintes precaucións:

– Utilizar un cable de retida de tamaño axeitado para soportar o peso da áncora e 
apoiar a boza de estiba co obxecto de previr unha caída accidental da áncora.

– Empregar unha boza de cadea se está dispoñible; no caso contrario, inserir unha 
barra de aceiro nun elo e colocala transversalmente sobre a boca en cuberta do 
escobén, ou ben amarrar cunha estacha.

– Estar preparados para largar o remolque en emerxencia (machada, equipo de 
corte, gancho pelícano etc).

– Subir de revolucións lentamente cando se inicie o movemento.

– Manter o remolque a popa do través.

– Verificar que o remolque, as bridas e o material relacionado están en boas 
condicións.

– Nunca usar unha estacha que teña cocos ou estea esfiañada.

– Enrolar sempre apropiadamente e realizar o mantemento de acordo cos 
procedementos.

– Se o remolcado está a afundirse, largar o remolque de xeito inmediato. Non 
facelo pode causar a perda do remolcador, alén de diversos danos. A menos que 
o afundimento do buque remolcado sexa inminente, o mellor é non abandonalo. 
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O buque remolcador é o responsable de previr a perda do remolcado.

– Asegurarse de que o remolque ten suficiente lonxitude para absorber as 
sobrecargas. Nunca remolcar por curto, sobre todo con mal tempo.

– Manter unha vixilancia atenta das frontes meteorolóxicas. Un repentino 
e inesperado cambio de tempo pode producir grandes danos ou avarías. 
A velocidade de remolque é función da configuración do casco, a potencia 
do buque remolcador, as condicións meteorolóxicas e as características do 
remolque. 

– Remolcar a unha velocidade inferior a aquela en que puideren producirse 
danos.

– Ter en conta as tensións ao determinar a velocidade de remolque.

– Manter o persoal que non for necesario fóra da proximidade do remolque.

– Asegurarse de que o persoal involucrado nas manobras de dar e recoller o 
remolque leva cascos e zapatos de seguridade, chalecos salvavidas e luvas.

– Asegurar as bozas utilizadas no remolque cunha placa e un pasador, para que  
o fuso estea trincado e non poida afrouxarse.

– Asegurarse de que o letreiro coas normas de seguridade sobre a manobra de 
remolque está nas proximidades das estacións de remolque.

8. Seguridade nas disposicións e medios de amarre

a) Obxectivos principais

O obxectivo dunha boa disposición dos medios de amarre a bordo do buque é 
proporcionar un equipo adecuado para:
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– establecer un patrón eficiente para o amarre en peiraos convencionais e 
terminais de descarga en alta mar;

– permitir un amarre seguro e eficiente en terminais anticipadas non 
convencionais;

– facilitar un amarre e un desamarre rápidos e seguros, coa mínima demanda de 
persoal;

– facilitar o manexo seguro e eficiente dos remolcadores;

– permitir operacións anticipadas específicas de maneira segura e eficiente, tales 
como transferencias de buque a buque e tránsitos por canle;

– prever situacións de emerxencia: ventos excesivos que requiran a duplicidade 
das liñas de amarre; remolque de emerxencia de buques con problemas; 
incendios a bordo do buque que requiran este ser remolcado fóra da atracada 
de maneira rápida sen asistencia a bordo etc.

b) Requisitos en peiraos e terminais de descarga en alta mar

A principal preocupación na disposición do equipo de amarre de a bordo é a 
idoneidade para a atracada nos peiraos convencionais e nas terminais de descarga 
en alta mar, xa que é o requisito máis común. Os principios básicos que se aplican 
aos buques de todos os tamaños poden resumirse da seguinte maneira:

– A disposición do equipo de amarre debe ser simétrica.

– O través debe ir o máis perpendicular posible á liña central lonxitudinal do 
buque.

– O spring deberá ir o máis paralelo posible á liña central lonxitudinal do buque.

– As amarras do mesmo tipo deberán ter aproximadamente a mesma lonxitude 
entre o cabrestante do buque e os puntos de amarre.
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Alén dos principios anteriores, na disposición dos equipos de amarre deberían 
terse en conta as seguintes directrices xerais:

– Manter as áreas de amarre o máis despexadas posible.

– Situar as liñas de amarre o máis a proa e a popa posible.

– Colocar as guías dos cabos (ou cuñas) de proa e popa o máis a proa e a popa 
posible e o máis baixas posible no buque.

– As guías dos cabos dos springs colocaranse na cuberta principal tan a proa e 
a popa como for posible para proporcionar unha lonxitude de amarra axeitada 
até os puntos de amarre no peirao.

– Farase fincapé na necesidade dunha aliñación correcta entre as guías dos cabos 
e os tambores do guincho.

– As posicións de control para o cabrestante situaranse correctamente para 
proporcionar unha visión clara das operacións de amarre por parte do/a oficial 
a cargo.

– As liñas de amarre no mesmo servizo terán máis ou menos a mesma lonxitude 
entre o cabrestante e as súas cuñas.

– Todas as liñas de amarre deberán poder ser operadas en ambos os costados do 
buque.

c) Número e lonxitude das amarras

Antes de establecer calquera disposición do sistema de amarre debe determinarse 
o número, o material e a lonxitude das liñas, o que pode facerse mediante unha 
análise por computador. Seleccionarase o material máis axeitado para as amarras 
con base nas súas características: resistencia, elasticidade, durabilidade e manexo. 
Velaquí unhas directrices xerais para a selección dos materiais das liñas de amarre 
e a súa fabricación:
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– Establecerase unha flexibilidade máxima para as liñas cando estas sexan do 
mesmo tamaño e do mesmo material.

– Seleccionarase a liña máis longa que poida ser manexada de forma segura polo 
buque e o persoal da terminal. Para cables considérase como máximo 44 mm 
de diámetro, de acordo coa experiencia dos operadores, aínda que un diámetro 
de 48 mm pode ser usado nalgunha ocasión. Para estachas apúntase un máximo 
de 80 mm de diámetro.

– Para conseguir unha distribución simétrica sobre o centro do buque, as liñas 
de amarre longas e os springs deben ser pares. Catro está considerado o 
mínimo práctico do número de springs, para ter dúas liñas en cada dirección. 
Igualmente é un mínimo práctico para as liñas de través, para prover dúas liñas 
na proa e dúas na popa. Se se utiliza un número impar de liñas de través, a liña 
extra debe situarse, polo xeral, na popa.

As consideracións mencionadas asumen que as liñas de amarre poden estar en 
cada lado do buque e que todas as liñas deben ser permanentemente estibadas no 
tambor das máquinas de amarre. Se a distribución das máquinas e as guías non 
permite isto, ou a terminal ou o procedemento ditan o contrario, requiriranse liñas 
e máquinas adicionais.

Doutra parte, alén das recomendacións sobre o número e o tamaño das liñas de 
amarre arriba mencionadas, os deseñadores e os operadores do buque deben 
considerar os requirimentos xerais estipulados polas terminais. Ás veces estes 
requirimentos están baseados en experiencia pasada con equipos de amarre 
ineficientes –como amarres con materiais mesturados– e poden demandar máis 
liñas que as requiridas por un buque cun equipo de amarre eficiente e ben mantido.

d) Disposición das liñas de través

As liñas de través son efectivas para contrarrestar as forzas transversais exercidas 
contra o buque, e tamén para reter a tendencia a virar do buque inducida polo 
vento, as correntes etc. Con todo, para unha súa maior efectividade, os puntos 
de amarre das liñas de través deben estar o máis afastados posibles do centro do 
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buque. A liña desde o tambor da máquina de amarre á guía de costado debe ir 
o máis directa posible, e preferiblemente convén evitar o uso de roletes. De se 
usaren roletes, o cambio na dirección da estacha debería ser reducido ao mínimo 
para minimizar as cargas na guía. Cun espazo en cuberta limitado, a miúdo pode 
lograrse unha boa distribución mediante a colocación das máquinas en diagonal 
ou transversalmente.

e) Disposición dos springs

Coa finalidade de prover un agarre eficiente aos morróns da terminal, os springs 
deben estar o máis a proa e a popa posible. Para evitar o rozamento das estachas 
contra o casco, os puntos en cuestión deben estar dentro da liña paralela ao casco. 
En termos prácticos isto significa que as guías de costado que serven para os 
springs de proa deben estar no punto onde a cuberta superior empeza a estreitarse 
na zona da proa. As guías de costado que serven para os springs de popa sitúanse 
polo xeral xusto despois da habilitación, onde se pode obter un agarre directo á 
máquina.

f) Requisitos para o tránsito por canles

Para o tránsito por canles requiriranse accesorios especiais. Os requisitos máis 
coñecidos son os da canle de Panamá, onde se remolca os buques dentro e fóra 
das esclusas mediante locomotoras situadas nas marxes, as cales teñen as súas 
propias liñas de amarre montadas sobre cabrestantes. Os buques aptos para o 
tránsito a través da canle de Panamá cumprirán os requisitos detallados no US 
Code of Federal Regulations (CFR), título 35, capítulo 1, parte 4. Así mesmo, 
algúns dos requisitos para o tránsito pola devandita canle recóllense na sección  
8 das Mooring Equipment Guidelines publicadas polo Oil Companies International 
Marine Forum.

g) Aumento do amarre en condicións extremas

Como é lóxico, non é práctico dimensionar o buque para as peores condicións 
con que pode atoparse ao longo da súa vida operativa, polo que cando os criterios 
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estándar relativos aos sistemas de amarre e fondeo son excedidos, o buque debe 
ben abandonar o posto de atracada, ben obter asistencia con remolcadores ou 
ben organizar as restricións debidas ao amarre adicional. Tanto o buque como 
o porto deberán estar preparados para realizar as accións pertinentes en caso de 
emerxencia.
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LUIS FERNANDO  DE CASTRO MEJUTO 498

Resumo

Este comentario trata dunha recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea 
que analiza a aplicación da igualdade de tratamento no emprego e a ocupación (Directiva 
2000/78) en relación cunhas declaracións xornalísticas do propietario dun club de fútbol 
de Romanía en que afirmaba que xamais contrataría un xogador homosexual. O Alto 
Tribunal entende que a Directiva é aplicable a situacións relativas a declaracións que 
versan sobre as condicións de acceso ao emprego, incluídos os criterios de selección, 
e salienta que as especificidades da contratación de futbolistas profesionais carecen de 
incidencia a este respecto, xa que a práctica do deporte como actividade económica si 
que está comprendida no ámbito do dereito da Unión. Alén diso, o Tribunal considera 
que non é aceptable a existencia dunha normativa nacional por mor da cal, en caso de se 
revelar unha discriminación baseada na orientación sexual, sexa posible exclusivamente 
pronunciar unha «amoestación» se esta sanción non é efectiva, proporcionada e disuasoria.

Palabras chave: igualdade de tratamento, fútbol profesional, prohibición da discriminación 
baseada na orientación sexual, sanción.

Abstract

This comment is on a recent judgement of the Court of Justice of the European Union that 
analyzes the application of the equal treatment in employment and occupation (Directive 
2000/78), in relation to a media statement of the owner of a football club in Romania who 
declared that he would never hire a homosexual player. The High Court means that the 
Directive is applicable to situations relating to statements that deal with the conditions 
of access to employment, including selection criteria, and highlights that the specificities 
of the hiring of professional footballers have no implication in this regard, since the 
practice of sport as an economic activity falls within the scope of the Union law. In 
addition, the Court considers unacceptable the existence of national provisions whereby, 
in case of discrimination based on sexual orientation, it is possible only to pronounce an 
«admonition», if this sanction is not effective, proportionate and dissuasive.

Keywords: Equal treatment, Professional football, Prohibition of discrimination based on 
sexual orientation, Sanction.



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 497-505
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1.  A sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) ditada o 25 de abril 
de 2013 no asunto C-81/12 veu derivada dunha cuestión prexudicial consistente 
na interpretación dos artigos 2, punto 2, letra a); 10, punto 1; e 17 da Directiva 
2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro de 2000, relativa ao establecemento 
dun marco xeral para a igualdade de tratamento no emprego e a ocupación1. Tal 
petición foi presentada no marco dun litixio entre Asociaţia ACCEPT (Asociación 
ACCEPT) e o Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Consello 
Nacional contra a Discriminación) romanés a propósito dunha resolución deste 
último pola cal se desestimaba parcialmente unha denuncia presentada a raíz 
dunhas declaracións públicas emitidas por quen se presenta como o directivo dun 
club de fútbol profesional –e así é percibido pola opinión pública–, en que excluía 
a contratación polo devandito club dun futbolista a quen se presumía homosexual. 
O marco fáctico en que se desenvolveu o litixio principal en que se formula a 
cuestión prexudicial era relativamente sinxelo:

a) Nunha entrevista sobre o posible traspaso do futbolista profesional X e a 
suposta orientación sexual deste último, o Sr. Becali, directivo do SC Fotbal Club 

1 Artigo 2.2.a) da Directiva 2000/78/CE:

Artigo 2. Concepto de discriminación

(...)

2. Para os efectos do disposto no punto 1:

a) existirá discriminación directa cando unha persoa sexa, fose ou puidese ser tratada de xeito menos favorable 
que outra en situación análoga por algún dos motivos mencionados no artigo 1; (...).

Artigo 10.1 da Directiva 2000/78/CE:

Artigo 10. Carga da proba

1. Os estados membro adoptarán, de acordo co seu ordenamento xurídico nacional, as medidas necesarias para 
garantir que corresponda á parte demandada demostrar que non houbo vulneración do principio de igualdade 
de tratamento, cando unha persoa que se considere prexudicada pola non-aplicación, no que a ela se refire, do 
devandito principio alegue, ante un tribunal ou outro órgano competente, feitos que permitan presumir a existen-
cia de discriminación directa ou indirecta.

Artigo 17 da Directiva 2000/78/CE:

Artigo 17. Sancións

Os estados membro establecerán o réxime de sancións aplicables en caso de incumprimento das disposicións 
nacionais adoptadas en aplicación desta directiva e adoptarán todas as medidas necesarias para garantir o seu 
cumprimento. Tales sancións, que poderán incluír a indemnización á vítima, serán efectivas, proporcionadas e 
disuasorias.
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Steaua Bucureşti SA, fixera unhas declaracións de que semella desprenderse, en 
particular, que preferiría recorrer a un xogador da canteira no canto de contratar 
un futbolista presentado como homosexual; de feito, a contratación deste xogador 
frustrouse.

b) A pesar de que as declaracións do Sr. Becali foron difundidas polos medios 
de comunicación, o club de fútbol do cal era directivo en ningún momento se 
distanciou delas e o consello do FC Steaua confirmou que esa era a política 
practicada polo club en materia de contratación de xogadores.

c) A organización non gobernamental ACCEPT, cuxo obxecto consiste en 
promover e protexer os dereitos de lesbianas, gays, bisexuais e transexuais 
presentou unha denuncia contra o Sr. Becali e o FC Steaua por violación do 
principio de igualdade de tratamento en materia de contratación de persoal.

d) O Consello Nacional contra a Discriminación considerou, para o que interesa, 
que a situación do litixio principal non entraba no ámbito de aplicación dunha 
posible relación laboral, porque as declaracións do Sr. Becali non podían 
considerarse pronunciadas por un empresario ou polo seu representante legal, 
nin por alguén encargado da contratación de persoal, aínda cando o Sr. Becali 
tivese a condición de accionista do FC Steaua.

e) A pesar diso, entendeu que esas declaracións eran constitutivas de discriminación 
en forma de acoso e sancionouno cunha amoestación, única sanción posible 
naquel momento de acordo coa lexislación nacional romanesa.

f) A decisión foi recorrida por ACCEPT ante a Curtea de Apel Bucureşti 
(Tribunal de Apelación de Bucarest), que formula ao TXUE as cuestións 
prexudiciais seguintes: primeira, se os «feitos que permiten presumir a 
existencia de discriminación» poden emanar de quen, sen dispor xuridicamente 
da capacidade para vincular un club de fútbol ou representalo en materia de 
contratación de persoal, se presenta a si mesmo e é percibido nos medios de 
comunicación e na sociedade como o principal directivo do devandito club; 
segunda, se nos «feitos que permiten presumir a existencia de discriminación» 
baseada na orientación sexual na contratación de xogadores por un club de 
fútbol profesional, a carga da proba tal como está modificada no artigo 10.1 da 



anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 4, 2013, pp. 497-505

A SANCIÓN EFECTIVA, PROPORCIONADA E DISUASORIA EN CASO DE DISCRIMINACIÓN
BASEADA NA ORIENTACIÓN SEXUAL. COMENTARIO Á SENTENZA DO TRIBUNAL
DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA DO 25 DE ABRIL DE 2013 NO ASUNTO C-81/12

501

Directiva 2000/78 pode ou non levar a esixir unha proba imposible de achegar 
sen violar o dereito de respecto á vida privada; e, finalmente, se, cando se 
constata a existencia de discriminación baseada na orientación sexual, é posible 
acordar unha amoestación, ao teren prescrito os feitos, ou iso implica que tal 
discriminación non se sanciona en condicións de fondo e de procedemento que 
confiran á sanción carácter efectivo, proporcionado e disuasorio.

2. As tres cuestións son resoltas polo TXUE, que vén afondar no que xa 
apuntara con anterioridade2, porque se deixara no aire a cuestión concernente 
ás declaracións, actuacións ou comportamentos discriminatorios provenientes 
de quen non está legalmente facultado para vincular a sociedade que contrata o 
persoal, mais que, dada a súa estreita relación coa dita sociedade, podería influír 
de xeito determinante na decisión desta ou, cando menos, podería ser percibido 
como alguén que o podería facer.

De entrada, o órgano xudicial aclara que non valora a existencia ou non de 
discriminación baseada na orientación sexual, porque non axuíza o fondo do litixio 
principal, onde se formula a cuestión prexudicial3 e, despois, lembra a inversión da 
carga da proba nas discriminacións, tendo en conta que, segundo di, a apreciación 
duns feitos que permiten presumir a existencia de discriminación corresponde aos 
órganos xudiciais nacionais ou outros órganos competentes, de acordo co dereito 
nacional ou coas prácticas nacionais4, mais –conforme o mecanismo do artigo 10, 
epígrafe 1, da Directiva 2000/78/CE– se tales feitos se acreditan, corresponderá á 
parte demandada, nun segundo momento, demostrar ante tal órgano xurisdicional 
que, a pesar desa aparencia de discriminación, non houbo violación do principio 
de igualdade de tratamento no sentido do artigo 2, epígrafe 1, da mesma directiva.

2 Cfr. a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 10 de xullo de 2008, asunto Feryn (C-54/07, 
Rec. p. I-5187).
3 Véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 30 de marzo de 2006, asunto Servizi Ausiliari 
Dottori Commercialisti (C-451/03, Rec. p. I-2941, epígrafe 69). O motivo é que en virtude do artigo 267 do 
Tratado de funcionamento da UE, o TXUE non é competente para apreciar os feitos do asunto principal nin para 
aplicar a medidas ou a situacións nacionais as normas que interpretara, xa que tales cuestións son competencia 
exclusiva dos órganos xurisdicionais nacionais.
4 Véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 19 de abril de 2012, asunto Meister 
(C-415/10, Rec. p. I-0000, epígrafe 37).
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Pois ben, neste ámbito non inflúe a circunstancia, sinalada no marco do 
procedemento principal, de que o sistema para contratar futbolistas profesionais 
non se basee nunha oferta pública nin nunha negociación directa logo dun proceso 
de selección que presupón a presentación de candidaturas e unha preselección 
destas en función do interese que presenten para o empregador. En efecto, segundo 
xurisprudencia consolidada do TXUE, por mor dos obxectivos da UE, a práctica do 
deporte só está regulada polo seu dereito na medida en que constitúa unha actividade 
económica5 e tal é o caso da actividade de xogadores de fútbol profesionais ou 
semiprofesionais, posto que estes exercen unha actividade por conta allea ou 
efectúan prestacións de servizos retribuídas6. Resolto isto, chégase á solución que 
só implica levar ás súas consecuencias derivadas a citada sentenza Feryn, posto 
que non é imprescindible que o/a autor/a das declaracións discriminatorias teña a 
capacidade para definir a política de contratación ou para vincular ou representar o 
club de fútbol; é máis, chégase a afirmar –nunha choscadela á globalización– que 
«a percepción do público ou dos medios de que se trata poden constituír indicios 
pertinentes para a apreciación global das declaracións controvertidas no litixio 
principal»7 . Todo o cal leva o TXUE a unha resposta afirmativa á primeira das 
cuestións prexudiciais.

3. No que atinxe á segunda cuestión, parte xa se adiantou na alínea anterior, porque 
se reitera a doutrina da inversión da proba: acreditado un indicio de discriminación 
(presunción), invértese a carga da proba e corresponderá ao que sostén que non 
a demostrou. Isto é evidente no dereito español, dado que «o dereito consagrado 
no art. 24.1 da CE non só se satisfai mediante a actuación de xuíces e tribunais, 
senón tamén a través da garantía de indemnidade, o cal significa que do exercicio 
da acción xudicial ou dos actos preparatorios ou previos a este non poden seguirse 
consecuencias prexudiciais no ámbito das relacións públicas ou privadas para 

5 Véxanse, en particular, as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 14 de xullo de 1976, 
asunto Donà (13/76, Rec. p. 1333, epígrafe 12); e do 16 de marzo de 2010, asunto Olympique Lyonnais  
(C-325/08, Rec. p. I-2177, epígrafe 27).
6 Cfr. Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 15 de decembro de 1995, asunto Bosman 
(C-415/93, Rec. p. I-4921, epígrafe 73).
7 Cfr. Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 25 de abril de 2013 (C-81/12, epígrafe 51).
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a persoa que os protagoniza»8 ; ao que pode engadirse que o Convenio 158 da 
Organización Internacional do Traballo no seu artigo 5.c) dispón que non poderá 
darse por rematada a relación de traballo por ter presentado unha queixa ou un 
procedemento contra o empregador por vulneracións legais, mesmo as supostas 
ou que non poidan ser comprobadas finalmente9. De aí que nos casos de alegada 
discriminación ou vulneración de dereitos fundamentais, acreditada esta de forma 
indiciaria, se inverte a carga da proba10. Porén, ese indicio «non consiste na 
mera alegación da vulneración constitucional, senón que debe permitir deducir 
a posibilidade da lesión»11. E «terán aptitude probatoria tanto os feitos que sexan 
claramente indicativos da probabilidade da lesión do dereito substantivo como 
aqueles que, a pesar de non xeraren unha conexión tan patente e resultar por tanto 
máis facilmente neutralizables, sexan, no entanto, de entidade suficiente para abrir 
razoablemente a hipótese da vulneración do dereito fundamental. Isto é, noutras 
palabras, son admisibles diversos resultados de intensidade na achega da proba 
que concirne á parte actora, pero deberá superarse inescusablemente o limiar 
mínimo daquela conexión necesaria, pois doutro modo, se se funda a demanda en 
alegacións simplemente retóricas ou falta a acreditación de elementos cardinais 
para que a conexión mesma poida distinguirse, facendo verosímil a inferencia, 
non se poderá pretender o desprazamento do onus probandi ao demandado»12. 

4. Finalmente, polo que se refire á última cuestión prexudicial, relativa á sanción, 
o Tribunal reitera a necesidade de que as lexislacións dos estados membro fagan 
efectiva a igualdade e a proscrición da discriminación, neste caso, debida á 
orientación sexual, ao afirmar rotundamente –en relación coa amoestación que se 
impuxo ao club de fútbol pola actuación do que se cualifica como «patrón»– que 
«en ningún caso pode considerarse compatible coa execución correcta e eficaz da 

8 Véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 54/1995, do 24 de febreiro, F. 3; 55/2004, do 19 de abril, F. 2; 
87/2004, do 10 de maio, F. 2; e 138/2006, do 8 de maio, F. 5.
9 Véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 14/1993, do 18 de xaneiro, F. 2; e 54/1995, do 24 de febreiro, 
F. 3.
10 Véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 114/2002, do 20 de maio; 5/2003, do 20 de xaneiro, F. 6; 
38/2005, do 28 de febreiro, F. 3; 342/2006, do 11 de decembro, F. 4; e 74/2008, do 23 de xuño F. 2.
11 Véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 30/2002, do 11 de febreiro, F. 5; 41/2002, do 25 de febreiro, 
F. 3; 48/2002, do 25 de febreiro F. 5; 84/2002, do 22 de abril F. 3, 4 e 5; 5/2003, do 20 de xaneiro; 617/2003, do 
30 de xaneiro; 151/2004, do 20 de setembro; e 326/2005, do 12 de decembro, F. 6.
12 Véxanse as sentenzas do Tribunal Constitucional 17/2003, do 30 de xaneiro; e 151/2004, do 20 de setembro.
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Directiva 2000/78 unha sanción meramente simbólica»13. Ora ben, iso non quere 
dicir que a sanción deba ser necesariamente económica, posto que o simple feito 
de que unha sanción non o sexa esencialmente, non significa de xeito necesario 
que teña aquel carácter simbólico. Noutras palabras, unha cousa é a sanción 
inocua e outra é que as partes que non teñan contido económico o sexan, porque 
–en caso de carecer del– se van acompañadas do grao de publicidade adecuado, 
non resultan inanes do todo, dado que, deste xeito e no marco de posibles accións 
de responsabilidade civil, facilitarán a proba dunha discriminación no sentido 
da citada directiva para esixila. O Alto Tribunal considera que a sanción nos 
supostos de discriminación no emprego e na ocupación, debida á orientación 
sexual (ou a calquera outra circunstancia protexida pola Directiva 2000/78/CE), 
debe ter carácter efectivo, proporcionado e disuasorio, porque en caso contrario se 
vulneraría o dereito comunitario.

5. Esta sentenza do TXUE supón un impulso ás políticas de persecución da 
discriminación en todos os ámbitos, incluído o do fútbol profesional, que o sitúa 
tamén –a pesar da percepción popular– dentro das regras de xogo. Ademais, corta 
de raíz tanto as declaracións en roldas de prensa ou doutro tipo como as medidas 
mornas –indulxentes ou, directamente, comprensivas– que poidan ser concibidas 
polas lexislacións nacionais para desactivar aquel obxectivo, tendo en conta que o 
réxime de sancións establecido para transpor o artigo 17 da Directiva 2000/78/CE 
no ordenamento xurídico interno dun estado membro debe garantir –de acordo coa 
doutrina do TXUE– «unha protección xurídica efectiva e eficaz dos dereitos que 
se derivan dela14 (...) A gravidade das sancións deberá adecuarse á gravidade das 
infraccións que castigan, garantindo, en particular, un efecto realmente disuasorio15, 
respectando o principio xeral de proporcionalidade» 16 17. En definitiva, o órgano 

13 Cfr. ap. 64 da sentenza comentada.
14 Véxase a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 22 de abril de 1997, asunto Draehmpaehl, 
(C-180/95, Rec. p. I-2195, apartados 24, 39 e 40).
15 Véxanse as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 8 de xuño de 1994, asunto Comisión/
Reino Unido (C-383/92, Rec. p. I-2479, epígrafe 42); e 22 de abril de 1997, asunto Draehmpaehl (epígrafe 40).
16 Véxanse as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 6 de novembro de 2003, asunto Lindqvist 
(C-101/01, Rec. p. I-12971, apartados 87 e 88), e do 5 de xullo de 2007, asunto Ntionik e Pikoulas (C-430/05, 
Rec. p. I-5835, epígrafe 53).
17Cfr. ap. 63 da sentenza comentada.
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xurisdicional nacional está obrigado, ao aplicar o seu dereito nacional, a interpretalo 
na medida do posible á luz da letra e da finalidade da directiva para acadar o resultado 
que esta persegue18.

18 Véxanse as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 10 de abril de 1984, asunto von 
Colson e Kamann (14/83, Rec. p. 1891, apartados 26 e 28); 13 de novembro de 1990, asunto Marleasing  
(C-106/89, Rec. p. I-4135, epígrafe 8); 10 de marzo de 2005, asunto Nikoloudi (C-196/02, Rec. p. I-1789, 
epígrafe 73); e 28 de xaneiro de 2010, asunto Uniplex (UK) (C-406/08, Rec. p. I-817, apartados 45 e 46).
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Resumo

Este comentario faise sobre unha recente sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos 
Humanos, ditada o 19 de febreiro de 2013, que vén cualificar de discriminatorio por razón 
de sexo o devir xudicial dunha muller, nai dun neno menor de seis anos, que solicitara 
unha redución da xornada laboral ao abeiro do disposto no artigo 37 do Estatuto dos 
traballadores. Deuse a circunstancia de se ditaren dúas sentenzas por parte do Tribunal 
Constitucional que amparaban o seu dereito fundamental a non ser discriminada por razón 
de sexo, mais que resultaron ineficaces porque durante a tramitación procesual o fillo 
superara a idade límite de seis anos.

Palabras chave: prohibición da discriminación por razón de sexo, Tribunal Constitucional, 
dereito á redución de xornada.

Abstract

This comment is made about a recent judgement of the European Court of Human Rights, 
on February 19th, 2013, which comes to qualify as discriminatory on grounds of sex, the 
judicial fate of a woman, mother of one child under six years old and who had requested 
the reduction of working hours, in accordance with the provisions of article 37 of the 
Workers’ Statute. In fact, the Constitutional Court delivered two judgements protecting 
her fundamental right not to be discriminated against on grounds of sex, but which were 
ineffective, because during the procedure her child exceeded the age limit (six years).

Keywords: Prohibition of discrimination on grounds of sex, Constitutional Court, Right 
to the reduction in working hours.
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1 O texto traducido ao español –esta sentenza foi redactada orixinalmente en francés–  pódese obter no enderezo 
web <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{“languageisocode”:[“SPA”],”itemid”: [“001-
118512”]}>.

2 Art. 6.1 do Convenio para a protección dos dereitos e das liberdades fundamentais:

Toda persoa ten dereito a que a súa causa sexa oída equitativa, publicamente e dentro dun prazo razoable, por un 
tribunal independente e imparcial, establecido pola lei, que decidirá os litixios sobre os seus dereitos e obrigas de 
carácter civil ou sobre o fundamento de calquera acusación en materia penal dirixida contra ela. A sentenza debe 
ser pronunciada publicamente, mais o acceso á sala de audiencia pode ser prohibido á prensa e ao público durante 
a totalidade ou parte do proceso en interese da moralidade, da orde pública ou da seguridade nacional nunha 
sociedade democrática, cando os intereses dos menores ou a protección da vida privada das partes no proceso 
así o esixan ou na medida considerada necesaria polo tribunal, cando en circunstancias especiais a publicidade 
puidese ser prexudicial para os intereses da xustiza.

3 Art. 13 do Convenio para a protección dos dereitos e das liberdades fundamentais:

Toda persoa cuxos dereitos e liberdades recoñecidos neste convenio fosen violados ten dereito á concesión dun 
recurso efectivo ante unha instancia nacional, mesmo cando a violación fose cometida por persoas que actúen no 
exercicio das súas funcións oficiais.

1. O 19 de febreiro de 2013 o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH) ditou 
unha sentenza no asunto García Mateos contra España (demanda n.º 38285/09)1 en 
que condenaba a España a aboar a cantidade de 16 000 €, incrementable cos xuros 
de mora correspondentes, ao entender que se producira unha violación do artigo 
6.1 do Convenio para a protección dos dereitos e das liberdades fundamentais de 
1999 (BOE do 6 de maio de 1999)2. Nesta sentenza o TEDH considerou que a 
ausencia de restablecemento da Sra. García Mateos na plenitude do seu dereito 
á conciliación familiar e profesionalidade na súa manifestación de redución da 
súa xornada laboral convertera en ilusorio o amparo concedido polo Tribunal 
Constitucional; e, así mesmo, rexeitou a sostida vulneración do artigo 13 do 
mesmo convenio3. Os presupostos fácticos para chegar a esta conclusión son os 
seguintes:

a)  A Sra. García Mateos prestaba servizos nun supermercado a xornada 
completa, de luns a sábado, con quendas rotatorias de mañá e tarde.
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b) En febreiro de 2003 solicitou, ao abeiro do artigo 37.5 do Estatuto dos tra-
balladores (ET)4, a redución da xornada laboral para a garda legal do seu 
fillo menor de seis anos e traballar media xornada, de luns a mércores, de 16 
a 21:15 horas.

c)  En marzo de 2003 a empresa rexeita o pedimento e proponlle unha redución 
da xornada ao longo da semana, de luns a sábado.

d) Após a Sra. García Mateos presentar correspondente demanda, en setembro 
de 2003 o Xulgado do Social n.ª 1 de Madrid desestímaa, pois considera que 
tal redución debe inscribirse no marco da xornada laboral ordinaria e o que 
pide a actora é modificar a xornada e non reducila.

e) Tras interpor en novembro de 2003 un recurso de amparo ante o Tribunal 
Constitucional, por sentenza do 15 de xaneiro de 20075 estímase o recurso, 
ao entender que se vulnerou a prohibición de discriminación por razón de 
sexo, concédese o amparo e anúlase a sentenza previa do xulgado do social, 
ao cal se lle remiten as actuacións para que dite unha nova resolución que 
respecte o dereito fundamental. 

4 Art. 37.5 do ET, na redacción vixente no momento da solicitude:

Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de seis anos ou unha persoa con discapa-
cidade física, psíquica ou sensorial que non desempeñe unha actividade retribuída terá dereito a unha redución 
da xornada de traballo, coa diminución proporcional do salario entre, cando menos, un terzo e un máximo da 
metade da duración daquela.

5 O texto está dispoñible no enderezo web <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5970>.
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f) En setembro de 2007 dítase unha nova sentenza por parte do xulgado en que 
outra vez se desestima o pedimento de redución da xornada, agora con base 
en causas organizativas da empresa (maior afluencia de clientes as fins de 
semana), na ausencia de xustificación no pedimento e a consideración de 
este que se sitúa á marxe do teor do precepto estatutario indicado.

g) A Sra. García Mateos interpón un novo recurso de amparo en novembro de 
2007 e en outubro de 2008 informa o Tribunal Constitucional de que o seu 
fillo xa alcanzara a idade límite de seis anos. Xa que logo, posto que xa non 
podía beneficiarse do dereito á redución da xornada, solicita unha indemni-
zación alternativa.

h) En xaneiro de 2009 dítase un auto6 en que o Tribunal Constitucional estima 
que a súa anterior sentenza non fora correctamente executada e declara 
nula a segunda sentenza do xulgado do social de setembro de 2007. No 
entanto, descarta reenviar o asunto ao órgano de instancia, porque xa non 
tería obxecto ao superar o fillo da demandante o límite de idade, e rexeita 
conceder unha indemnización, tendo en conta que a Lei orgánica do Tribunal 
Constitucional (LOTC) non as prevé no seu artigo 927.

i) É daquela cando a actora presenta unha demanda ante o TEDH, a cal 
contén dúas queixas: unha por se ter producido unha vulneración do seu 
dereito a un proceso equitativo dentro dun prazo razoable e do principio de  
non-discriminación baseada no sexo (artigo 6.1 do Convenio); e, outra, por 
non se beneficiar dun recurso efectivo, pois o Tribunal Constitucional non 
procedera á reparación da violación do principio de non-discriminación 
baseada no sexo que el mesmo constatara (artigo 13 do Convenio).

6 O texto está dispoñible no enderezo web <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/21
982>.

7 Art. 92 da LOTC:

O Tribunal poderá dispor na sentenza, ou na resolución, ou en actos posteriores, quen ten que executala e, se 
for o caso, resolver as incidencias da execución. Poderá tamén declarar a nulidade de calquera resolución que 
contraveña as ditadas no exercicio da súa xurisdición, con ocasión da execución destas, logo da audiencia do 
Ministerio Fiscal e do órgano que as ditou.
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2. A primeira pexa para un pronunciamento sobre o fondo intégrao a excepción 
articulada polo Goberno español, que suscita a falta de esgotamento das vías de 
recurso internas no que respecta á pretensión indemnizatoria da demandante ante 
o Tribunal Constitucional. Así, malia que o Tribunal Constitucional non podería 
examinar a pertinencia da concesión da indemnización reclamada na medida en 
que a súa lei orgánica llo prohibe, a Sra. García Mateos debería ter presentado 
ante o Ministerio de Xustiza unha solicitude de indemnización por mor dun erro 
xudicial ou o anormal funcionamento da Administración de xustiza; ou, tamén, ter 
presentado unha demanda fundada no artigo 181 da Lei de procedemento laboral 
(LPL)8 –equivalente ao actual artigo 183 da Lei de xurisdición social (LXS)–, cuxo 
fin é protexer os dereitos fundamentais, incluíndo principalmente «a igualdade 
efectiva entre mulleres e homes»,  e en que se permite que os xuíces se pronuncien 
sobre a contía da indemnización para conceder (é, alén diso, un proceso rápido e 
prioritario).

Logo da contestación da actora, o Tribunal Europeo rexeita esta condición de 
procedibilidade. De entrada, lémbrase que a regra do esgotamento das vías de recurso 
internas enunciada no artigo 35 do Convenio impón aos demandantes a obriga de 
empregaren, en primeiro lugar, os recursos dispoñibles e suficientes normalmente 
na orde xurídica interna, para permitirlles obteren reparación das violacións 
que alegan con anterioridade a que estas alegacións se sometan aos órganos do 
Convenio9. Noutras palabras, preténdese que o mecanismo de protección instaurado 
polo Convenio revista un carácter subsidiario en relación cos sistemas nacionais 

8 Art. 181 da LPL:

As demandas de tutela dos demais dereitos fundamentais e liberdades públicas, incluída a prohibición 
de tratamento discriminatorio e do acoso, que se susciten no ámbito das relacións xurídicas atribuídas ao 
coñecemento da orde xurisdicional social, tramitaranse conforme as disposicións establecidas neste capítulo. Nas 
ditas demandas expresaranse o dereito ou dereitos fundamentais que se estimen infrinxidos. Cando a sentenza 
declare a existencia de vulneración, o xuíz deberase pronunciar sobre a contía da indemnización que, se é o caso, 
lle correspondese ao traballador por ter sufrido discriminación, se houbese discrepancia entre as partes. Esta 
indemnización será compatible, se é o caso, coa que lle puidese corresponder ao traballador pola modificación 
ou extinción do contrato de traballo de acordo co establecido no Estatuto dos traballadores.

9 Véxase, para todas, a Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 28 de xullo de 1999, caso 
Selmouni contra Francia, n.º 25803/1994, ap. 74.
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de garantía dos dereitos humanos10, pois o seu fundamento atópase en que a orde 
interna ofrece un recurso efectivo no tocante á violación alegada11, en principio. 
Porén, esta regra ten que se axustar ao contexto e, sobre todo, debe aplicarse con 
certa flexibilidade e sen un excesivo formalismo12, porque non se conforma cunha 
aplicación automática e non reviste un carácter absoluto; en definitiva, cómpre ter 
en conta as circunstancias do caso13. E neste considérase razoable, ao analizar as 
dúas vías ofrecidas (solicitude ante o Ministerio de Xustiza e a nova vía xudicial), 
que actuou correctamente ao acudir ante o TEDH, porque en definitiva «o Tribunal 
estima que non se podería reprochar á demandante non ter tomado prestadas outras 
vías de recurso, cando a que utilizou resultou ineficaz despois de seis anos de 
proceso (véxase, mutatis mutandis, Schrepler contra Romanía, n.º 22626/2002, ap. 
37, 15 de marzo de 2007, e Constantin Oprea contra Romanía, n.º 24724/2003, ap. 
41, 8 de novembro de 2007)»14 .

Tras solucionar ese obstáculo procedemental, os argumentos xurídicos 
empregados polo TEDH para resolver as dúas cuestións formuladas, estimando 
unha e rexeitando a outra, expóñense en dous bloques. No primeiro, e logo de 
reproducir o marco fáctico a que xa se fixo referencia, lembra que cada Estado 
está obrigado a pór á disposición dos demandantes un sistema que lles permita 
obteren a execución correcta das decisións ditadas polas xurisdicións internas e 
a súa tarefa como Tribunal concirne a examinar se as medidas adoptadas polas 
autoridades nacionais –neste caso unha autoridade xudicial– para a execución das 
sentenzas foron axeitadas e suficientes15, posto que, cando estas autoridades están 

10 Véxase a Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 16 de setembro de 1996, caso Akdivar e 
outros contra Turquía, ap. 65.

11 Véxanse as sentenzas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 26 de outubro de 2000, caso Kudla contra 
Polonia, n.º 30210/1996, ap. 152; e 29 de outubro de 2004, caso Scordino, ap. 141.

12 Véxase a Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 19 de marzo de 1991, caso Cardot contra 
Francia, ap. 34.

13 Véxase a Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 6 de novembro de 1980, caso Van Ooster-
wijck contra Bélxica, ap. 35.

14 Ap. 33 da sentenza que se analiza.

15 Véxase a Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 17 de xuño de 2003, caso Ruianu contra 
Romanía, n.º 34647/1997, ap. 66.
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obrigadas a actuar en execución dunha decisión xudicial e omiten facelo –ou o 
fan incorrectamente–, esta inercia supón a responsabilidade do estado sobre o 
terreo do artigo 6.1 do Convenio16. Conclúese á vista do devir xudicial producido, 
que «a ausencia de restablecemento da demandante na plenitude do seu dereito 
converteu en ilusoria a protección dispensada pola concesión do amparo polo 
Tribunal Constitucional neste caso»17  e, por tanto, que se violou o artigo 6.1 do 
Convenio xa citado.

En relación co segundo bloque relativo á falta de reparación por parte do Tribunal 
Constitucional da violación do principio de non-discriminación baseada no sexo, 
que el mesmo constatou (artigo 13 do Convenio), o órgano axuizador entende que 
as esixencias deste último artigo son menos estritas que as do artigo 6 e, neste 
caso, son absorbidas por estas últimas18. Xa que logo, decide que non procede 
examinar a queixa.

A sentenza remata resolvendo sobre o pedimento de indemnización, que cifra 
en 16 000 € –contía inferior á solicitada, 40 986 €–, e sobre as custas e gastos, 
que rexeita en atención a que non foron cifrados, desagregados por epígrafes e 
acompañados dos xustificantes necesarios19.

3. Aínda que a sentenza do TEDH trata sobre a eternización do sistema xudicial 
español, considera unha serie de afirmacións que terán que terse en conta por 
parte dos operadores xurídicos. En primeiro lugar, a existencia dun colectivo 
maioritariamente afectado pola redución da xornada laboral (as mulleres) 
comporta, en caso de non se xustificar como se concreta a redución da xornada, 

16 Véxase a Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 28 de setembro de 1995, caso Scollo contra 
Italia, ap. 44.

17 Ap. 48, parágrafo segundo, da sentenza comentada.

18 Véxase a Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 19 de decembro de 1989, caso Kamasinski 
contra Austria, ap. 110.

19 Véxanse as sentenzas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 18 de febreiro de 1999, caso Buscarini e 
outros contra San Marino, n.º 24645/1994, ap. 48; e 22 de xullo de 2008, caso Gómez de Liaño e Botella contra 
España, n.º 21369//2004, ap. 86.
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unha violación do principio de non-discriminación por razón de sexo; e, en 
segundo lugar, débese ofrecer un mecanismo áxil e sen dilacións para executar 
os pronunciamentos concernentes a eses dereitos, porque, caso contrario, estes 
convértense nunha especie de principios programáticos.

O certo é que nos achamos ante un proceso iniciado en maio de 2003 que foi 
resolto, ou máis ben pechado, polo Tribunal Constitucional en xaneiro de 2009, 
ao entender que xa non existía interese, pois o fillo da demandante tiña máis de 
seis anos, aínda que procedería anular por segunda vez a sentenza do xulgado do 
social. Isto representa unha lentitude e un funcionamento totalmente anormal dos 
órganos de xustiza nun ámbito moi sensible, máxime cando o proceso a través de 
que se procede a reclamar os dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e 
profesional –conforme ao artigo 139 da LXS– se describe como «urxente» e de 
«tramitación preferente»20, cunhas pautas temporais (realización da vista e prazo 
para resolver) que se incumpren constantemente na práctica debido ás carencias 
estruturais existentes.

20 Art. 139.1.b) da LXS: «O procedemento será urxente e daráselle tramitación preferente. O acto da vista deberá 
sinalarse dentro dos cinco días seguintes ao da admisión da demanda. A sentenza ditarase no prazo de tres días»
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cAMArGo, J. (2013) Que se lixe a troika! 

Porto, Deriva Editores, 159 pp.

Xosé Manuel Carril Vázquez
Profesor titular de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade da Coruña

1. Dirixente dos Precários Inflexíveis: Associação de Combate à Precariedade e 
unha das persoas organizadoras das manifestacións do 15 de setembro de 2012 
(«Que se lixe a troika, queremos as nossas vidas!») e do 2 de marzo de 2013 
(«Que se lixe, o povo é quem mais ordena») –as máis concorridas das últimas 
décadas en Portugal–, o autor sinala no libro de que se fai a recensión que «nunca 
houve maior poder que o poder de mudar o significado das palavras», porque «a 
propriedade do significado das palavras permite mudar a percepção pública dentro 
das sociedades, na chamada opinião pública… Mudanças que inclusivamente 
podem ser desligadas ou contrárias á realidade», até o punto de que «quanto 
mais desiguais forem as condições sociais e econômicas numa sociedade, maior 
é a força e a possibilidade de se conseguir mudar com sucesso o significado das 
palavras».

2. Sen dúbida, un dos grandes éxitos desta etapa de esplendor dos valores 
fundamentalistas do mercado é o de popularizar expresións moi diversas no noso 
vocabulario cotián, aparentemente neutrais mais cunha forte carga ideolóxica na 
súa utilización, porque teñen como fin facer natural a efectiva materialización 
dos dogmas neoliberais. Así se evidenciou na lexislación laboral, cuxa teórica 
finalidade equilibradora entre partes desiguais cambiou pola proxección sobre 
ela de principios economicistas que fixeron populares expresións tales como 
«mercado de traballo», «competitividade», «flexibilización», «adaptabilidade» 
ou «flexiseguridade», e propiciaron reformas laborais que tiveron entre outros 
resultados a razoabilidade da «desregulación» e da «regresividade» nas condicións 
laborais das persoas que traballan. Tamén se evidenciou no ámbito da Seguridade 
Social, moi impregnado de expresións tales como «sustentabilidade financeira», 
«sustentabilidade do custo financeiro do sistema de pensións», «consolidación 
e estabilidade orzamentaria» ou «sistema de seguridade social financeiramente 
estable e sólido», cuxas últimas reformas se pretenderon xustificar, en principio, 
como convenientes para garantir a viabilidade da Seguridade Social.
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3. Neste feixe de expresións teoricamente inocuas tamén cobrou forza a 
«austeridade», ora ben, como sinónimo edulcorante alternativo –neste contexto 
de ataques descarados ao público coa coartada dunha crise que non ten a súa 
causa no público– ao uso da palabra «recorte», porque se chama austeridade, en 
realidade, ao que con certeza son recortes do sistema de benestar social entendido 
nun sentido amplo (sanidade, educación, emprego, acceso á vivenda, igualdade de 
xénero e protección social pública).

En efecto, xa é un hábito no discurso o recurso á austeridade no gasto público 
como pretendida vacina que evitará o mal posterior dos recortes nos servizos 
públicos, con axustes no seu financiamento para aumentar a súa eficacia e corrixir 
o desbaldimento dos cartos, a pesar de que tales axustes –necesarios para salvar 
o público, adoita afirmarse– levan implícitos recortes tanto na calidade como 
nos niveis de protección social dos servizos públicos. Para alén disto, o recurso 
á austeridade supón un ataque á soberanía e ao dereito a decidir das persoas e 
dos pobos, que se agrava moito no caso das nacións sen estado e sen soberanía 
como Galiza. Xogando coa súa etimoloxía e as súas tradicionais acepcións, 
materializouse o risco de que o austero –dise do reducido ao necesario e apartado 
do superfluo– implicase tratar do punto de vista económico, como xa se está 
tratando cos recortes, o conxunto diverso de prestacións sociais como algo 
superfluo, decorativo ou pracenteiro, coa finalidade –e seguimos xogando coa 
etimoloxía da palabra– de axustarse «con rigor ás normas do moral», obviamente 
neoliberal neste caso.

4. Esta fórmula de adoutrinamento empregada sutilmente para que non se cuestione 
nada –que algúns denominan escravitude mental– ten como único propósito 
xustificar políticas que debilitan as medidas relacionadas co estado de benestar 
e reducen o poder das persoas e dos pobos. E sobre isto repara maxistralmente 
João Camargo no seu libro, en que indica que o poder da austeridade –o que el 
denomina en máis dunha ocasión «régime austeritário»– funciona porque é bo 
para unha minoría representada polos bancos e as institucións financeiras, mais 
terrible para os pobos e para as maiorías sociais. Por iso, é unha constante no 
autor evidenciar a «incompatibilidade crescente entre o regime austeritário e a 
democracia» e sinalar que a decisión entre a troika e a austeridade, por un lado, 
e a dignidade e a democracia, polo outro, é a escolla principal que deben facer 
as persoas e os pobos no ámbito global, mais tamén no ámbito nacional, en cada 
casa, en cada rúa e en cada centro de traballo. 

5. Os cambios non só se producen no emprego das palabras, senón tamén nos 
valores e principios a respecto da solución das desigualdades e do empobrecemento 



RECENSIÓNS 521

que o modelo económico actual ocasiona. Así, converter no demo os valores e as 
institucións da clase traballadora a respecto do público – solidariedade, axuda 
mutua, colectivización, socialización e democracia, entre outros– tivo como 
consecuencia o triunfo do ideario individualista e da mercantilización da vida, 
isto é, a liberdade económica do privado, de modo que cada persoa corre cos 
seus propios riscos e é a única responsable do que lle puider pasar, e de modo 
tamén que os problemas das clases traballadoras son consecuencia da súa conduta 
persoal e non da estrutura social e económica da sociedade en que viven.

De feito, problemas sociais como a pobreza, o desemprego ou a falta de vivenda, 
que noutro tempo se consideraban inxustizas derivadas dos fallos internos do 
capitalismo, os cales debían ser abordados desde as institucións públicas, trátanse 
agora como consecuencias do comportamento persoal, defectos individuais, falta 
de ambición e mesmo resultado dunha opción individual voluntaria, e non froito 
dunha sociedade profundamente desigual e organizada no económico a favor duns 
poucos. Esta nova mentalidade, sobre a que tamén repara João Camargo no seu 
libro, ten consecuencias políticas claras: se pensas que a pobreza e o desemprego 
son defectos persoais e non problemas sociais, daquela, por que ter un estado 
de benestar, dado que os excluídos (os ninguén) están así polos seus defectos 
persoais e porque son uns parasitos?

6. En fin, este progresivo desmantelamento do público, da solidariedade 
organizada –en que non hai ánimo de lucro e as persoas teñen a consideración de 
usuarias dun servizo público–, co correlativo medre do sector privado –en que se 
buscan beneficios e as persoas teñen a consideración de clientes que financian un 
negocio–, provoca o que o profesor Boaventura de Sousa Santos chamaba no ano 
2011 «asfixia social». É o propio «intelectual da retaguarda» quen prologa o libro 
do João Camargo e apunta que «este livro, sendo objetivo, não é neutro», «mostra 
a necessidade e a urgência da revolta contra o atual estado de coisas», e que xorde 
da «convicção profunda de que é possível transformar-se em realidade, ou seja, 
de que é possível lixar a troika». Por iso conclúe o prefacio coa indicación de que 
«este livro é para ler e para levar à prática o que nele se lê como projeto». 

7. Aquelas persoas que vivimos nunha parte do mundo chamada Galiza e que 
acreditamos na soberanía dos pobos, no internacionalismo e nas relacións de 
irmandade con Portugal e cos países de fala portuguesa, teremos coa lectura deste 
libro a oportunidade de ver o traballo dos evanxelistas da economía capitalista, 
o traballo da troika –isto é, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central 
Europeo e a Comisión Europea– como tribunal de inquisición que garante a 
aplicación dos dogmas de fe da austeridade contra a lóxica e o ben común, e a 
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asfixia social que padece Portugal como consecuencia do traballo dos troikistas. 
Mais tamén poderemos ver como as maiorías sociais de Portugal non abdican das 
súas vidas nin aturan máis roubos e agresións, senón que toman con orgullo e 
dignidade as rúas co canto da Grândola, vila morena como himno das protestas. 
Pódese comprobar a través das cinco partes en que aparece formalmente dividida 
a obra, relativas á troika (parte 1), á austeridade (parte 2), á manifestación do 15 
de setembro de 2012 «Que se lixe a troika, queremos as nossas vidas!» (parte 3), á 
organización da manifestación do 2 de marzo de 2013 «Que se lixe, o povo é quem 
mais ordena» (parte 4) e, por último, a unha cita bibliográfica dos movementos 
revolucionarios ocorridos por toda Europa durante o ano 1848, realmente 
suxestiva, vizosa e cargada de futuro (parte 5).

8. En fin, aquelas persoas que se sintan galegas e galegos dunha nación sen 
soberanía, coa lectura deste libro poderán recoñecerse como tales en moitas das 
súas páxinas, por causa dos males que padecemos pola nosa posición en España 
e na Unión Europea. De entre todas estas páxinas, abonda rematar con aquela 
en que o autor –citando o investigador mozambicano Carlos Castel-Branco– fala 
da economía extractiva que se lles aplica aos países empobrecidos. Sobre ela di 
João Camargo que é a «dinâmica económica e social que transforma a gestão 
dos países em algo similar à gestão de uma indústria extrativa –como uma mina– 
de onde a abertura, equivalente à desregulação comercial, aduaneira e financeira, 
leva à saída constante das matérias primas e serviços, sem qualquer espécie de 
benefício para o país ou entrada de algo relevante em contrapartida pelas saídas, 
transformando os povos, os seus recursos naturais e o seu trabalho num local de 
extração barata».
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AMericAN coNfereNce of GoVerNMeNtAl iNDustriAl hyGieNists 
coMMittee oN iNDustriAl VeNtilAtioN (2013) Industrial 
Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design. 
Cincinnati, American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists, páx. var. (28.ª ed.)

José Ángel Fraguela Formoso
Profesor doutor do Departamento de Enxeñaría Naval e Oceánica, Área de Construcións Navais, da 

Universidade da Coruña

En calquera ambiente interior é necesario manter o aire limpo, sen cheiros e 
nunhas adecuadas condicións de temperatura, humidade e velocidade; ora ben, 
máis importante resulta o control daquelas situacións en que se xeran atmosferas 
tóxicas e inflamables, polo dano que poden producir ás persoas expostas e ás 
propias instalacións. As instalacións de ventilación teñen por obxecto o control 
das mencionadas situacións ambientais, para o que se coloca algún dos seguintes 
tipos de ventilación en ambientes residenciais, de lecer ou nos espazos de traballo:

a) Sistema de impulsión de aire, co obxecto de manter un ambiente confortable 
(sistemas de calefacción, refrixeración e ventilación), purificar o ambiente mediante 
dilución ou substituír o aire extraído do interior dun espazo. Este sistema adoita 
estar composto por tomas de aire, filtros, equipo de calefacción e/ou refrixeración, 
un ventilador, condutos e rexistros ou reixas para a distribución do aire. Se unha 
parte do aire impulsado recircula, levará instalado un sistema de retorno.

b) Sistema de extracción para o control das condicións térmicas ou para eliminar 
partículas sólidas ou gasosas prexudiciais para a saúde ou a seguridade dun espazo.

c) Ventilación xeral, consistente na subministración e extracción de aire en todo o 
espazo co obxecto de conseguir un número de renovacións recomendadas por hora 
para distintos tipos de actividade.

d) Ventilación de dilución, que fornece aire sen contaminar para diluílo con aire 
contaminado, co fin de reducir os riscos para a saúde.

e) Extracción localizada, para capturar os axentes nocivos (contaminantes) ou 
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molestos no lugar en que se producen antes de estes se diluíren no ambiente, e 
transportalos a un sistema de filtrado ou ao exterior dun determinado espazo. Este 
sistema consta dun elemento de captación, o sistema de condutos, o depurador e 
o ventilador.

A variedade de obxectivos, circunstancias e aplicacións; a necesidade de dominar 
as ecuacións do fluxo do aire e o cálculo das perdas de carga nas instalacións, xunto 
con outros moitos condicionantes, fan deste manual –publicado pola American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) por primeira vez en 
1951– o maior referente mundial para os enxeñeiros, arquitectos e técnicos en 
prevención de riscos laborais. Facemos aquí a recensión da 28.ª edición, dividida 
en tres partes, que consta de trece capítulos e tres apéndices.

– A primeira parte do libro, introdutoria, trata os aspectos previos da avaliación da 
exposición aos riscos, o deseño preliminar e os principios xerais da ventilación. 
Abrangue os capítulos 1 a 3

• O capítulo 1 é unha guía sobre a identificación dos riscos: como valoralos, 
avalialos e controlalos mediante técnicas e sistemas de ventilación.

• O capítulo 2, relativo ao deseño preliminar do sistema de ventilación, establece 
os equipos de traballo e as súas tarefas e responsabilidades, tanto en enxeñaría 
como en instalación.

• O capítulo 3 trata sobre os principios xerais da ventilación, e nel defínense os 
sistemas de ventilación, os conceptos básicos do fluxo de aire e os tipos de presións 
e velocidades nos condutos e outras partes do sistema.

– A segunda parte do libro, que contén os capítulos 4 a 8, métenos de cheo nos 
sistemas de ventilación xeral e os diversos aspectos que cómpre ter en conta no 
seu deseño, os compoñentes do sistema, as campás de extracción localizada, os 
ventiladores helicoidais e os dispositivos de limpeza do sistema de ventilación.

• O capítulo 4 está dedicado á ventilación xeral, os seus principios, o seu uso 
para a prevención de atmosferas tóxicas e/ou inflamables, o control de ambientes 
térmicos, o balance térmico e o intercambio de calor, os efectos da exposición á 
calor, a medición de tensión térmica e o arrefriamento de locais.
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• O capítulo 5 céntrase no deseño das instalacións, coas súas diversas opcións, 
as distribucións de aire e os compoñentes do sistema de ventilación e as súas 
particularidades.

• As campás de extracción localizada teñen unha importancia fundamental no 
bo funcionamento de calquera sistema de ventilación, polo que o libro dedica o 
capítulo 6 a tratalas máis en profundidade, cos seus tipos e parámetros de deseño, 
o caudal de aspiración necesario, as velocidades precisas, as perdas de carga e os 
requirimentos especiais para determinados procesos.

• Por se tratar dun tipo de ventilador moi empregado nalgúns procesos industriais, 
o capítulo 7 está dedicado ás definicións, os criterios e as condicións de instalación 
dos ventiladores helicoidais.

• Unha parte importante do sistema de ventilación ocúpana os dispositivos de 
depuración do aire. Así, no capítulo 8 explícase para que se empregan, como se 
seleccionan, que tipos existen, cales son as súas características e como responden 
antes as diversas situacións de risco.

– A terceira parte do libro é a ferramenta fundamental de cálculo dos sistemas 
de ventilación, unha vez se adquiriron os coñecementos anteriores. Está formada 
polos capítulos 9 a 12, co apoio de tres anexos.

• O capítulo 9 indica os procedementos de cálculo dos diámetros dos condutos e 
a perda de carga nas instalacións de extracción localizada, para, conxuntamente 
co caudal de aire requirido, poder determinar finalmente o tipo, o tamaño, a 
velocidade de xiro e a potencia necesaria do ventilador. Ademais formula as leis 
dos ventiladores e como inflúen nas súas curvas características, e o axuste en serie 
ou en derivación de ventiladores. Remata con varios exemplos de instalación dos 
ventiladores.

• O capítulo 10, sobre a subministración de aire, refírese aos problemas que poden 
existir nos sistemas de renovación de aire cando hai presións negativas no interior 
dos locais e cando non se seguen certas normas na renovación e recirculación do 
aire. Trata, así mesmo, a influencia da temperatura do aire de renovación, o custo 
da calefacción, os equipos necesarios e outros aspectos.
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O capítulo 11 ofrécenos consellos sobre a enerxía do aire, a recirculación do aire 
de escape e as oportunidades de conservación da enerxía.

• Por último, o capítulo 12 remata esta unidade temática con estimacións de custos 
de sistemas de ventilación.

En resumo, un imprescindible na nosa mesa de traballo, tanto no deseño como no 
mantemento e a comprobación do bo funcionamento dos sistemas de ventilación.
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